2º Troféu VR J Boats Portugal
21 a 23 Março 2020
Anúncio de Regata

1. ORGANIZAÇÃO
A Federação Portuguesa de Vela anuncia a realização do 2º Troféu VR J Boats Portugal, organizado pela J
Boats Portugal.
2. LUGAR E DATAS
A prova irá decorrer On-Line na APP Virtual Regatta – In-Shore, entre os dias 21 e 23 de Março.
3. REGRAS
3.1. A prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela e
interpretadas pelo algoritmo da aplicação. Erros na interpretação das regras pelo algoritmo, não
serão validos para pedidos de reparação;
3.2. Receber chamadas durante as regatas, não é motivo para pedidos de reparação.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
4.1. A prova será disputada em barcos da classe J70;
4.2. Os interessados deverão enviar um mail para jboatsportugal@elixirsailing.pt até às 18h00 do dia 20
de Março com a seguinte informação:
- Nome do jogador
- Nome do barco
- Pode ser Host: Sim ou Não
5. AVISO AOS CONCORRENTES
5.1. Será utilizado o grupo Whatsapp “Sailing in Isolation” para todas as comunicações oficiais. Para entrar
no grupo, basta seguir o código QR:

ou seguir o link: https://chat.whatsapp.com/CfGiFwsLylcFHqZ1uLT9Js
6. FORMATO DA COMPETIÇÃO
6.1. Será elaborado um ranking com base nas classificações no 1º Troféu VR J Boats Portugal e Syone
Cup (Em anexo);
6.2. 1ª Fase – Os jogadores serão distribuídos por grupos de 20, de acordo com a sua classificação no
ranking referido no 6.1 e da sua capacidade de ser host;
6.3. Restantes fases – De acordo com o número de inscritos as restantes fases serão descritas nas
Instruções de Regata.

7. PERCURSOS
Serão estabelecidos percursos Barlavento/ Sotavento.
8. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados.
9. DIREITOS DE IMAGEM
As regatas serão transmitidas em direto através da plataforma Esailing.tv.
10. CLASSIFICAÇÕES
As classificações serão divulgadas on-line na plataforma sailranks.com.
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