Regulamento complementar
CAMPEONATO INTERCLUBES DE VA’A
•
•
•
•

O campeonato será realizado em 4 etapas e dentro do Aloha Spirit Festival;
Será um campeonato bastante sério, tratado com notoriedade, onde será demonstrada a performance dos
clubes, nas suas categorias mais competitivas, a Open e a Máster, tanto masculina como feminina;
Ao final do TOUR 2020 ou das 4 etapas, haverá um clube campeão masculino e um clube campeão feminino;
Equipes que não são filiadas a clubes poderão competir, cadastrando o nome da sua equipe como clube.
Este critério foi criado para a não exclusão de times que queiram participar e isso não irá descaracterizar o
campeonato.

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
•
•

•
•

•
•

•

A pontuação para o ranking levará em consideração a classificação de chegada, mas também o tempo entre
uma equipe e a outra;
Equipes poderão chegar em colocações diferentes, mas se não colocarem uma distância mínima de 1 minuto
e 30 segundos, entre a sua canoa e a canoa seguinte, as duas somarão a mesma pontuação e seguirão
empatadas no ranking;
Em cada etapa o clube somará a pontuação da sua equipe open e da sua equipe máster, e esta soma é que
vai chegar à pontuação da etapa que irá para o ranking;
No caso de um clube participar apenas com uma equipe, Open ou Máster, esta somará no ranking a
pontuação conquistada, mais 50% da própria desta pontuação. Este critério evita que clubes que ainda não
tem equipe máster ou open, fiquem totalmente de fora da disputa. Coloca-los na disputa fortalece o
crescimento do clube e consequentemente a formação de novas equipes dentro da base;
O formato será bastante competitivo, pois em uma das categorias (open ou máster) a equipe “A” pode
chagar na frente da “B”, mas na outra (open ou máster), poderá chegar atrás;
Em cada uma das etapas do TOUR 2020, haverá normalmente, como sempre houve, o pódio/premiação de
primeiro a terceiro colocado Open e primeiro a terceiro colocado Máster. Haverá como sempre foi as
equipes campeãs do ano nas duas categorias, mas para o campeonato interclubes haverá apenas a
premiação final;
Os pontos para classificar equipes Open e Máster, no ranking por categoria, serão os mesmos que são
aplicados no Aloha Spirit e estão disponíveis no regulamento geral. A pontuação para a COPA INTERCLUBES é
um pouco diferente e segue abaixo.

1ª ETAPA DO ANO: 1º colocado: 50 pontos; 2º colocado: 49 pontos; 3º colocado: 48 pontos; 4º
colocado: 47 pontos; 5º colocado: 46 pontos; 6º colocado: 45 pontos; 7º colocado: 44 pontos; 8º
colocado: 43 pontos; 9º colocado: 42 pontos; 10º colocado: 41 pontos; 11º em diante: 40 pontos.
2ª ETAPA DO ANO: 1º colocado: 66 pontos; 2º colocado: 65 pontos; 3º colocado: 64 pontos; 4º
colocado: 63 pontos; 5º colocado: 62 pontos; 6º colocado: 61 pontos; 7º colocado: 60 pontos; 8º
colocado: 59 pontos; 9º colocado: 58 pontos; 10º colocado: 57 pontos; 11º em diante: 56 pontos.
3ª ETAPA DO ANO: 1º colocado: 70 pontos; 2º colocado: 69 pontos; 3º colocado: 68 pontos; 4º
colocado: 67 pontos; 5º colocado: 66 pontos; 6º colocado: 65 pontos; 7º colocado: 64 pontos; 8º
colocado: 63 pontos; 9º colocado: 62 pontos; 10º colocado: 61 pontos; 11º em diante: 60 pontos.
4ª ETAPA DO ANO: 1º colocado: 76 pontos; 2º colocado: 75 pontos; 3º colocado: 74 pontos; 4º colocado: 73
pontos; 5º colocado: 72 pontos; 6º colocado: 71 pontos; 7º colocado: 70 pontos; 8º colocado: 69 pontos; 9º
colocado: 68 pontos; 10º colocado: 67 pontos; 11º em diante 66 pontos.
•

Muitas equipes mais abaixo no ranking, terminarão o ano empatadas e assim será finalizado o ranking para
elas. Apenas para definir as três melhores equipes do ano, o critério de desempate, será a somatória dos

tempos de todas as etapas. A equipe que após a soma tiver o menor tempo acumulado, será a favorecida
neste mecanismo de desempate;
FORMATO DAS PROVAS
•
•
•

As provas serão sempre de média distância, entre 21 e 35 Km. O percurso será disponibilizado sempre no
site;
As largadas serão masculinas e femininas, master e open, juntas, sempre no domingo as 7 da manhã;
A prova terá grande aparato de segurança, mas um diferencial que são as setorizações. Haverá no percurso
PC’s (Pontos de Controle) com passagem obrigatória das equipes. Esta é uma maneira de saber exatamente
onde cada uma das equipes está, administrando ponto a ponto a prova. Além destes barcos nos pontos de
controle, duas embarcações farão o trabalho de varredura.

OBSERVAÇÕES FINAIS
•
•
•

A prova será transmitida ao vivo;
Os clubes devem mandar a sua logo para a Ecooutdoor (contato@ecooutdoor.com.br) para que esta logo
seja usada na planilha de ranking e para outras ativações do campeonato;
As equipes poderão também encaminhar a logo dos seus patrocinadores, no máximo 2, para figurarem no
ranking durante o ano.

PREMIAÇÕES
•
•
•

Ao final do campeonato, haverá premiação em dinheiro para os campeões, sendo que esta premiação ainda
terá valor definido, mas pretende-se chegar a um valor bastante atrativo;
Esta será entregue aos clubes vencedores e não às equipes. Será uma premiação para o clube campeão
masculino e outra para o campeão feminino;
Além da premiação em dinheiro, outras premiações poderão ser entregues de maneira direta ou sorteada
entre os clubes que participarem das 4 etapas, estamos falando de canoas, assessórios, passagens,
patrocínios, mas isso só será confirmado no site do Aloha Spirit, assim que as negociações com
patrocinadores terminar.

15/01/2020 . Este regulamento se permite a qualquer mudança, em qualquer momento, visando ajustes neste
primeiro ano de realização.

