
 
Regulamento do Ranking da classe VELAMAR 22 - 2012 

 
OBJETIVO:  
- incentivar e participação dos V22 nas regatas e demais atividades promovidas pela flotilha. 
 
EVENTOS QUE PONTUARÃO PARA O RANKING  

 

Data Evento 
Organizado

r 

26/02 Aniversário da AABB AABB 

04/02 Conselho Deliberativo ICB 

11/03 Aniversário CNB CNB 

22/04 Comodoro Cota Mil CMIC 

29/04 Aniversário ICB ICB    

05/05 Dia da Europa CNB 

02/06 Batalha Naval CNB 

10/06 Ele e Ela ICB/CMIC 

17/06 Conselho Deliberativo AABB 

15/07 Comodoro ICB ICB 

11/08 Solitário ICB/CMIC 

18/08 Regata 24h CAER 

09/09 18ª JK ICB 

07/10 Dia do Aviador CAER 

14/10 Aniversário BB AABB 

04/11 Aniversário Cota Mil CMIC 

25/11 Dia do Marinheiro CNB 

 
ELEGIBILIDADE: 
As embarcações somente pontuarão no Ranking, após o acerto anual da Classe (anuidade da FNB/Nº 
BARCOS e a medição na RGS de cada barco), invalidando qualquer resultado anterior à quitação, que 
deverá ser feita até 31 de março. 
 
As embarcações que não estiverem quites com a classe (pago a cota parte anual da filiação da Flotilha à 
FNB e paga a medição pela RGS), não poderão participar do Campeonato Estadual (de acordo com as 
Regras de Regata da ISAF, FBVM, FNB e da Flotilha Velamar 22).  
 
SISTEMA DE PONTUAÇÃO: 
Þ  Atribuição de pontos: 

Cada evento pontuará individualmente para o ranking. 

O primeiro lugar valerá 10 pontos, o segundo 9 pontos, o terceiro 8 pontos, e assim sucessivamente, até 
o 9º lugar, que valerá 2 pontos. A partir do 10º lugar será atribuído 1 ponto para cada barco, que 
completar a regata ou série de regatas. 
 
Será concedido DNF a todas as embarcações que larguem e não terminem as regatas. O DNF será a 
pontuação do último inscrito menos 1 ponto, até 9 inscritos, e 1,0 (um) ponto, com 10 ou mais inscritos. 
 
Þ  ATUALIZAÇÃO DO RANKING:  
O vencedor do evento deverá escrever a matéria a ser publicada até o terceiro dia útil após o evento. Se 
este preferir transferir tal responsabilidade a outro comandante, ou não enviar a matéria até o 3º dia, outro 
comandante poderá ser o redator recebendo 1 ponto que será descontado do resultado do vencedor. 

Þ  DESCARTE:  



Serão válidos para o ranking os melhores resultados ao longo do ano, descartando 40% das regatas 
(arredondado para cima), em que o barco tenha tido os seus piores resultados.  
 
Þ  DESEMPATE: 
No caso de empates no ranking, o número de descartes dos competidores em questão será reduzido um 
a um até haver vencedor. Se ainda assim houver empate, valerá o maior número de vitórias ou de 
melhores pontuações.  
 
PREMIAÇÃO:  

O primeiro colocado terá seu nome afixado no troféu transitório oferecido pela CLASSE V22, que ficará de 
posse do campeão da temporada por 1 ano. 


