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RANKING SARWEB - MONOTIPOS 
 

R E G U L A M E N T O 

 

Versão 1.0 

 

 

1) Elegibilidade 

 

a) Flotilhas de monotipos devidamente reconhecidas e filiadas à Federação Náutica de 

Brasília (FNB) no respectivo ano, aqui chamado de FLOTILHA. 

b) Velejadores integrantes das flotilhas do item a, devidamente filiados à Federação 

Náutica de Brasília (FNB) ou residentes de Brasília filiados a qualquer outra federação 

de vela reconhecida pela CBVela no respectivo ano, aqui chamado de ATLETA. 

 

2) Regras 

 

a) Regras de Regatas à vela 2021-2024 World Sailing; 

b) Regras da Federação Náutica de Brasília; 

c) Instruções de Regatas; 

d) Este regulamento. 

     

3) Categorias 

a) Todos os atletas farão parte de um único ranking, não havendo divisões por categorias 

na mesma flotilha. 

     

4) Eventos do Ranking 

     

a) Serão considerados para o RANKING todos os eventos constantes no calendário oficial 

da FNB, realizados no Distrito Federal, onde a flotilha foi expressamente convidada 

pela entidade organizadora e contou com pelo menos 1 (um) atleta participante. 

b) As regatas serão divididas em 4 tipos. São eles: 

I. Regatas festivas; 

II. Torneios de flotilha; 

III. Campeonatos do DF; 

IV. Campeonatos nacionais/internacionais. 

c) Serão consideradas “Regatas Festivas” os eventos que tiverem apenas 1 (um) dia de 

regatas, com pelo menos 1 (uma) regata, e for validada conforme respectiva Instrução de 

Regata;  

d) Serão considerados “Torneios de Flotilha” os eventos que possuírem 2 (dois) ou mais 

dias de regatas e for validado conforme a IR. 
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e) Será considerado “Campeonato do DF” o evento oficial da flotilha, constante no 

calendário, devidamente reconhecido e validado pela FNB. 

f) Serão considerados “Campeonatos Nacionais/Internacionais” válidos para o Ranking, 

apenas os eventos reconhecidos pela CBVela ou organização competente, realizados em 

Brasília e com pelo menos 1 (um) atleta participante. Exemplo: Campeonato Brasileiro, 

Campeonato Regional do Centro-Oeste, Copa Brasil de Vela, Copa da Juventude, 

Campeonato Sul-americano, Campeonato Mundial, etc. 

g) Serão computados no ranking, para fins de classificação, apenas o resultado final de cada 

evento, torneio ou campeonato. 

 

5) Pontuação 

 

a) A data da filiação não influenciará na pontuação regressa do atleta no respectivo ano, 

desde que comprovada a sua filiação junto à federação. 

b) Participantes do ranking que receberem DNC ou não estiverem inscritos no respectivo 

evento receberão a pontuação: Número de participantes no evento + 1 (DNC). 

c) Bonificação: visando estimular a participação dos velejadores nos eventos, será 

atribuído um bônus sobre a colocação nos respectivos eventos, conforme o 

estabelecido abaixo: 

 

Evento Bônus 

Regata Festiva dos Clubes classificação – 0 (zero) pts 

Torneios de Flotilha classificação – 0 (zero) pts 

Campeonato do DF/Estaduais classificação – 1 (um) pto 

Camp. Nacional/Internacional classificação – 2 (dois) pts 

A pontuação será a classificação do velejador menos (-) o valor do bônus no respectivo evento.  

O bônus não é aplicado para DNC e não inscritos. 

 

6) Desempate e Descartes 

 

a) O Critério de desempate ocorrerá levando-se em consideração todos os eventos válidos para 

o RANKING e se dará de acordo com a regra da ISAF 2013/2016, Apêndice A do item A-8; 

b) Não será aplicada nenhuma regra de descarte no Ranking. 

 

8) Protestos e Resultados 

 

Os julgamentos de protestos e a homologação dos resultados são de responsabilidade dos 

clubes sede dos eventos; 
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9) Inscrições 

                   

a) Estarão automaticamente inscritos no RANKING todos os atletas elegíveis conforme item 1 

e que participarem de algum dos eventos definidos no item 4. 

 

10) Apuração do Ranking 

 

a) A apuração parcial do ranking poderá ser divulgada mensalmente para fins de 

acompanhamento, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. 

b) A apuração final só se dará após o encerramento da temporada com a homologação do 

último evento do ano válido para o ranking; 

 

11) Premiação do Ranking 

 

a) A FNB não se obriga a premiar os participantes do Ranking, podendo cada flotilha definir 

seus próprios critérios e realizar as respectivas premiações. 

 

12) Instruções de Regata 

 

A elaboração, alteração e divulgação é de responsabilidade dos clubes organizadores dos 

eventos. 

   

13) Casos Omissos 

 

Serão resolvidos pela Federação Náutica de Brasília. 

 

14) Divulgação 

 

A divulgação dos resultados parciais e final será feita através do site oficial da Federação 

Náutica de Brasília e pelo SARWEB ( www.sarweb.com.br ). 

     

 

Brasília/DF,  01 de janeiro de 2023 
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  Presidente 
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