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3º Edição: 22 de Abril  

de 2020 Anúncio de Regata 

 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 

A Federação Portuguesa de Vela em conjunto com a Associação Regional de Vela dos Açores 

anuncia a realização do 3º Edição da Qualificação Açores - J Boats Portugal VR SERIES, que se irá decorrer 

On-Line na APP Virtual Regatta – In-Shore, no dia 22 de Abril de 2020. 

 

2. REGRAS 

2.1. O campeonato será regido pelas regras definidas nas Regras de regata de Virtual 

Regatta (VRRS) (encontradas aqui). 

2.2. Ao se registrar neste evento, os jogadores aceitam os Termos e Condições da Virtual 

Regatta (encontrados aqui). 

2.3. Ao se registar para disputar este evento, os jogadores aceitam as regras e os termos de 

compromisso estabelecidos neste Anúncio de Regata. 

2.4. Se um jogador se comportar de maneira que contradiga as regras e termos de 

compromisso estabelecidos neste Anúncio de Regata, ou aqueles estabelecidos nos Termos e 

Condições da Regata Virtual, a Autoridade Organizadora deste evento e a Virtual Regatta têm o direito 

de desqualificar o jogador do evento. 

2.5. Jogadores individuais não têm permissão para mais de um perfil no jogo e não podem 

ser registados no evento mais de uma vez. Jogadores com mais de um perfil serão desqualificados. 

 

3. ELIGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1. Os jogadores elegíveis podem-se inscrever enviando email para 

vrgattaacores@gmail.com com informação: 

  . Endereço de email; 
  . Sailranks ID; 
  . Nº licença desportiva FPV; 
  . Nome do jogador; 
  . Nome do barco; 
  . Clube; 
  . Tem Pass VIP? Sim ou Não.   
 

até às 13h00 (UTC 00) do dia 22 de Abril de 2020; 

http://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf
http://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf
http://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf
https://static.virtualregatta.com/ressources/ToU_VR.htm
https://static.virtualregatta.com/ressources/ToU_VR.htm
https://static.virtualregatta.com/ressources/ToU_VR.htm
mailto:vrgattaacores@gmail.com
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NOTA: Os jogadores que tenham participado na Edição anterior de Qualificação Açores e 

que não tenham alterações à anterior inscrição, terão somente de enviar um email com o nome do 

barco e se tem Pass VIP. 

 

3.2. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não inscrições após o prazo. 

3.3. O número mínimo de jogadores para validar o evento é 10. 

3.4. Ao se registar para disputar o evento, os jogadores concedem automaticamente à 

Autoridade Organizadora e à Virtual Regatta o direito de estabelecer uma conexão entre o perfil virtual de 

um jogador e seu World Sailing ID, a critério da Autoridade Organizadora e da Virtual Regatta, quando 

aplicável a velejadores profissionais. 

 

4. DIREITOS DE IMAGEM 

4.1. Ao participar neste campeonato, um concorrente concede automaticamente à 

autoridade organizadora e aos patrocinadores do campeonato o direito em perpetuidade de fazer, 

usar e mostrar a seu critério quaisquer filmes, imagens fixas e ao vivo, gravadas ou filmadas em 

televisão e outras reproduções de ele ou ela durante o campeonato, e de todo o seu material 

relacionado com o campeonato, sem compensação. 

 

5. CÓDIGO DE CONDUTA 

5.1. Os jogadores devem-se comportar de maneira razoável, mantendo um comportamento 

amigável e educado com espectadores, membros da imprensa, outros jogadores, funcionários da 

Virtual Regatta e membros da Autoridade Organizadora. Todos os jogadores devem aderir aos 

padrões de bom espírito desportivo. 

5.2. Jogadores e pessoas de apoio devem cumprir com qualquer solicitação razoável da 

Autoridade Organizadora e da Virtual Regatta. 

5.3. A Autoridade Organizadora pode reduzir ou remover um prémio em caso de má 

conduta ou recusa em cumprir qualquer solicitação razoável. 

5.4. Constará das Instruções de Regata um Regulamento de Conduta detalhado, com a 

descrição das penalizações impostas. 

 

6. AVISO AOS CONCORRENTES e ALTERAÇÕES ÀS INTRUÇÕES DE REGATA 

6.1. Para efeitos de comunicação com os participantes serão utilizados os seguintes canais 

de comunicação:  
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 6.1.1. Pagina oficial do evento do Facebook - aqui; 

 6.1.2. Todas as comunicações oficiais como: Alterações às IdR, Listagem de Grupos, 

Passwords, Horário e Classificações serão passados na App Discord dentro do servidor do evento e 

respetivamente no canal #quadro-oficial-de-avisos Pelo que a instalação da mesma é fundamental. 

 Link para download: 

   discordapp - download 

 6.1.3. Depois de instalada a App e para entrar no servidor principal do evento segue 

o link - aqui. 

 

7. PROGRAMA 

DIA ACONTECIMENTO DIA & HORA DESCRIÇÃO 

22 

ABRIL 

2020 

APURAMENTO 

QUALIFICAÇÃO 

AÇORES 

2100 

ÀS 

2230 

4 REGATAS  

E  

DESCARTA 1 

NOTA: Todas as horas correspondem ao fuso UTC 00 (Hora dos Açores) 

 

8. As Instruções de Regata serão disponibilizadas a todos os inscritos, através dos vários canais 

de comunicação do evento, após às 18:00 do dia 22 de Abril de 2020. 

 

9. FORMATO DA COMPETIÇÃO 

9.1. Para efeitos de criação de grupos será utilizado o ranking nacional mais atual; 

9.2. Os jogadores inscritos serão distribuídos por grupos de 20; 

9.3. No final será elaborada uma classificação geral. 

 

10. APURAMENTO FASE FINAL: J BOATS PORTUGAL VR SERIES 

10.1 Depois de realizadas as qualificações de clubes, regionais e nacional, será aplicada a 

seguinte fórmula para selecionar os 120 jogadores elegíveis para participar na 2ª Fase do J Boats 

Portugal VR SERIES: 

 

 

Número de velejadores da Qualificação ou 1ª fase

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑄𝑎𝑢𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠
 𝑥 120 = 𝑁º 𝑉𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

https://www.facebook.com/jboatsportugalseries/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/jboatsportugalseries/?modal=admin_todo_tour
https://discord.gg/6P35Xd
https://discordapp.com/download
https://discord.gg/fDjVvTy
https://discord.gg/fDjVvTy
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10.2. Os jogadores elegíveis através das qualificações de clube ou regionais, não poderão 

participar na 1ª Fase do J Boats Portugal VR SERIES, passando diretamente à 2ª Fase; 

10.3. Os jogadores não elegíveis, nas qualificações de clube ou regionais, terão ainda 

oportunidade de disputar a 1ª Fase do J Boats Portugal VR SERIES. 

10.4. Os jogadores apurados e os não apurados devem efetuar SEMPRE a inscrição na 7ª J 

Boats Portugal VR Series.  

 

11. CLASSIFICAÇÕES 

As classificações serão divulgadas em no chat “Qualificação Açores” - #quadro-oficial-de-

avisos.  

https://discord.gg/6P35Xd
https://discord.gg/6P35Xd

