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ALTERAÇÃO Nº 2 NO AVISO DE REGATA 

 

SNIPE CHALLENGE 
CLASSE SNIPE 

06 e 07 de abril de 2019 
 

ITENS: 
 

4. FORMATO DE COMPETIÇÃO  
4.1. O evento consistirá em 5 fases: 

 1ª Fase (Classificatória) – 3 (três) regatas (“Target time” de cada regata será de 45 min.) – aberta a todos os inscritos. 

 2ª Fase (Repescagem) -  1 (uma) regata (“Target time” de cada regata será de 40 min.) – aberta para os 50% piores 
colocados na 1 ª fase. 

 3 ª Fase (Quartas de Final) - 1 (uma) regatas (“Target time” de cada regata será de 40 min.) – aberta para os 50% 
melhores colocados na 1 ª fase + os 3 melhores colocados da 2ª Fase.  

 4 ª Fase (Semi Final) – 1 (uma) regata (“Target time” de cada regata será de 35 min.) – aberta aos 9 primeiros 
colocados da 2ª Fase + o 2º colocado geral da 1ª Fase  

 5 ª Fase (Final) – 1 (uma) regata (“Target time” de cada regata será de 30 min.) – aberta aos 4 primeiros colocados 
da 3ª Fase + o 1º colocado geral da 1ª Fase  
4.2 O primeiro colocado geral da 1ª Fase irá avançar direto para a Final (5ª Fase) sem precisar participar das outras 
fases, o 2º colocado geral da 1ª Fase irá avançar direto para a Semi Final (4ª Fase) sem precisar participar das 
Quartas de Final (3ª Fase). Os 3 melhores colocados da Repescagem (2ª Fase) irão avançar para as Quartas de Final 
(3ª Fase). 
4.3 Os resultados prévios não serão cumulativos, ou seja, a pontuação de cada velejador irá zerar a cada fase.  
4.4 Caso não haja condição de realizar alguma fase devido à condições climáticas, os campeões do Snipe Challenge 
2019 serão definidos de acordo com a última fase realizada.  
4.5 Não haverá descarte em nenhuma fase.  
4.6 Caso hajam menos de 30 barcos inscritos, os 15 melhores colocados da 1ª Fase avançam para as Quartas de 
Final (3ª Fase), independente do número de inscritos. 
4.7 Caso haja um número ímpar de inscritos, passarão para as Quartas (3ª Fase) os 50% melhores colocados mais 1. 
Ex. 33 barcos inscritos, passarão 17 os melhores colocados.  
 
5. PROGRAMA  
5.1. Programação será conforme a seguir:  
Data               Horário                          Atividade  
06/04/2019     12h                               Prazo final de inscrição  
                     13h                               Regatas 1ª Fase  
07/04/2019     10h                               Regata 2ª Fase 
Não antes de  11h                               Regata 3ª Fase 
Não antes de  12h                               Regata 4ª Fase 
Não antes de  13h                               Regata 5ª Fase 
                      Logo após as regatas   Cerimonia de Premiação   

 
Rio, 22/03/2019 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
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