
Campeonato Interclubes – 2016 – 9ª Edição 
 

  
Regulamento 

 
 
 
O Campeonato Interclubes está em sua 9ª Edição, e como sempre, tem por 
objetivo premiar o Clube / Marina que conseguir motivar seus velejadores a 
participarem do maior número de Regatas Festivas durante um ano. 
 
Em 2016 fazem parte do Interclubes as mesmas Regatas Festivas que consti-
tuem o CBVO 2016, sendo consideradas elegíveis as seguintes classes: RGS 
Regata A, B e C, RGS Cruzeiro A, B e C, RGS Geral, ORC, Multicasco MO-
CRA, Trinidad 37, Skipper 21, Mini Oceano e Aberta.  
 
Poderão ser admitidas outras classes, desde que sejam apresentadas com pe-
lo menos 04 embarcações devidamente enquadradas. 
 

 
 
1. Pontuação: 

a. A pontuação será feita por pontos ganhos, correspondentes à classifi-
cação em cada Regata: 

1º colocado em cada classe  – 05 pontos; 

2º colocado em cada classe  –  04 pontos; 

3º colocado em cada classe  –  03 pontos; 

4º colocado em cada classe  –  02 pontos; 

5º colocado em diante   –  01 ponto. 

 

b. Os barcos inscritos, que comparecerem à raia e ao final da Regata 
constarem na súmula como DNF, DNS ou RET, receberão 01 ponto. Já 
os barcos que constarem como DNC, OCS, DSQ, BFD, DNE, DGE ou 
DPI não receberão pontos. 

 

c. Para a pontuação geral final do Campeonato, só serão computados os 
barcos que tiverem uma participação mínima de 03 regatas. Caso a parti-
cipação seja inferior os pontos do barco não serão contados para o resul-
tado final. 

 

 

 
  



2. Desempate: 
 
1º. - Se houver empate no resultado de série entre dois ou mais clubes / mari-
nas, deverão ser ordenados os resultados de todos os barcos de cada clube / 
marina, sendo campeão aquele com o maior número de primeiros lugares. 
 
 
2º. - Se o empate permanecer, deve ser favorecido o clube / marina com maior 
número de segundo lugares. 
 
3º. - Se o empate ainda permanecer entre dois ou mais clubes / marina, será 
favorecido aquele que tiver o melhor resultado na última regata. Qualquer em-
pate remanescente deve ser resolvido pelo melhor resultado na penúltima re-
gata e assim por diante até que todos os empates sejam resolvidos. 
 
 
3. Premiação: 
 
Serão premiados em cada etapa do campeonato, o 1o, 2o  e 3o  colocados de 
cada classe que cruzarem a linha de chegada. 
 
Para o resultado  final do campeonato, serão premiados os 3 primeiros barcos 
com melhor pontuação, que tenham participado de um mínimo de regatas con-
forme 
 
Os casos omissos ao regulamento do Campeonato serão avaliados e decididos 
pela diretoria da FENEB e com quorum mínimo de 03 membros. 

 

 


