
	 	
 

 

 
 

REGULAMENTO RANKING GIL SOUZA RAMOS 2017 
 
A intenção do RANKING GIL SOUZA RAMOS é incentivar a classe 
HPE 25 a partir das flotilhas ativas com a premiação de um 
barco novo fabricado pela RIO STAR. É a maior premiação já 
oferecida na história da vela nacional. 
 
Para participar do ranking deve-se cumprir as exigências 
abaixo.  
 
PERÍODO DAS COMPETIÇÕES 
 

- Cada flotilha deve sinalizar 8 eventos válidos para 
o ranking dentro do calendário válido para 2017 

- Cada flotilha terá 1 evento como descarte 
 
 

 
 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

- A flotilha deverá ter ao menos 08 barcos inscritos e 
estar em dia com as responsabilidades junto a 
classe* 

- Todos os barcos inscritos deverão estar em dia com 
as responsabilidades junto a classe até a terceira 
etapa válida para o RANKING 

- Os eventos não são acumulativos, ou seja, ao 
escolher participar dos eventos de uma flotilha a 
embarcação deverá pontuar dentro dos 8 eventos 
válidos para o RANKING naquela flotilha 

- Barcos de outras flotilhas poderão participar de 
eventos do ranking que não da sua de inscrição mas 
não irão pontuar a mais por isso 
 



* Embarcações que estão inscritas em flotilhas que não possuem a 
quantidade mínima indicada para participar do ranking poderão se 
inscrever e participar dos eventos para serem ranqueadas em qualquer 
uma das outras flotilhas com a quantidade mínima indicada. 

 
 
PONTUAÇÃO 
 

- Será utilizado o sistema de pontos perdidos 
- Para pontuar em um evento a embarcação deverá 

terminar 50% das regatas largadas 
- Cada embarcação somará 1 (um) ponto por evento do 

calendário, salvo o mais importante indicado pelo 
capitão de flotilha onde a pontuação será 0,5 (meio 
ponto). 

- Serão 8 (oito) eventos valendo 7 (sete)  
- Serão somados 10 (dez pontos) por evento não 

pontuado pela embarcação após o descarte 
 
 

 
 
 
CLASSIFICAÇÃO PARA O EVENTO FINAL 
 

- A classificação será por participação ativa e não 
por resultado 

- Cada Flotilha inscrita possui 3 vagas para o evento 
final 

- A flotilha mais ativa do ano recebe uma vaga de 
bônus* 

- Caso uma nova flotilha se organize durante 2017 e 
consiga cumprir um calendário com metade dos eventos 
necessários (04 eventos) terá direito a uma vaga 
para a final 

- O numeral mais baixo serve como critério de 
desempate 

 
* O grau de atividade da flotilha será definido pela soma de todas as 
súmulas dos 8 eventos válidos para o ranking. A flotilha que somar 
mais barcos ao final da série receberá a vaga bônus. (Ex: A flotilha 
A teve 10 barcos participantes em todos os eventos e a flotilha B 
teve 9 barcos participantes em todos os eventos. A flotilha A soma 80 
barcos e a flotilha B soma 72 barcos. Nesse caso, a flotilha A recebe 
a vaga bônus. 

 
 



 
 

 
EVENTO FINAL 
 
Após definição dos 3 representantes de cada flotilha e da 
vaga bônus, teremos uma série especial (FINAL) que será 
disputada uma semana antes do Campeonato Brasileiro da 
Classe HPE 25 de 2018 
 

- A primeira chamada das inscrições para a final será 
dois meses antes do evento. Não havendo inscrição de 
alguma embarcação classificada, essa perde sua vaga 
e a próxima classificada será comunicada e terá 15 
dias para se inscrever. 

- Teremos uma série de no mínimo 6 regatas e no máximo 
8 sem descarte. Após a série, uma Medal Race* com 
pontuação dobrada será disputada 

- O critério de desempate da Final será a Medal Race 
- As equipes deverão contar com dois membros com mais 

de 70% de participação durante os eventos do ano e, 
obrigatoriamente, um desses membros deve ser o 
timoneiro  

- As equipes dos barcos classificados para a final 
devem se apresentar no dia indicado pela organização 
(data à definir) com os 2 tripulantes com mais de 
70% de participação nos eventos do ano e com o 
restante da tripulação que tenha participado de ao 
menos 1 evento por aquela equipe durante o ano 

- O pagamento do frete dos barcos para o local de 
competição é de responsabilidade da organização do 
evento 

- Todos os participantes deverão se comprometer a 
ceder direitos de imagem à mídia do evento e a 
cumprir com as obrigações junto ao patrocinador 
(caso haja algum) e imprensa durante os dias da 
final 

 
 
* A Medal Race é uma regata mais curta do que as convencionais e 
possui pontuação dobrada (EX: 1o soma 2 pontos, 2o soma 4 pontos e 
assim por diante).  
 



RECEBIMENTO DO PRÊMIO 
 

- Logo após o término do EVENTO FINAL, o proprietário 
da equipe vencedora da final recebe o prêmio de um 
representante da família Souza Ramos.  

- O barco vem COMPLETO com exceção das velas, 
eletrônicos e equipamentos de segurança. 

- O proprietário só receberá o prêmio mediante a 
entrega do seu barco nas mesmas condições em que 
iniciou a disputa do EVENTO FINAL 

- O barco entregue a organização deve estar livre de 
qualquer embaraço fiscal e o proprietário deve estar 
presente para a troca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	


