TAÇA
EVERTON PEDRO FRÓES
2020
INTRODUÇÃO

A Taça Everton Pedro Fróes foi instituída nos 50 anos da Regata Aratu Maragojipe, como forma de homenagear esse grande baluarte do evento. A
premiação será repetida nos anos subsequentes, com um troféu de posse
transitória. Cada clube/marina deverá indicar sua equipe, que terá sua
pontuação computada de acordo com o regulamento abaixo. Ao final, a
equipe mais bem pontuada terá seu nome gravado na Taça, tendo a
obrigação de trazê-la para defesa do título no ano seguinte.

REGULAMENTO
1.

2.

Inscrições:
1.1

- Cada entidade náutica deverá inscrever sua equipe, formada de 03 (três)
embarcações devidamente inscritas na 50ª Regata Aratu Maragojipe, até o
dia 03/12/2020.

1.2

- A inscrição deverá ser feita, de maneira gratuita, através do e-mail :
contato@aratumaragojipe.com.br.

Pontuação
2.1

- Será somada à pontuação de cada embarcação da equipe, de acordo com
a tabela abaixo, na sua respectiva classe.

OBS: Não será computada nenhuma pontuação extra para a classificação
geral da classe, nem Fita-Azul.
TABELA DE PONTUAÇÃO:
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado
5º Colocado
6º Colocado
7º Colocado
8º Colocado
9º Colocado
Em diante

10 pontos
8 pontos
7 pontos
6 pontos
5 pontos
4 pontos
3 pontos
2 pontos
1 ponto
1 ponto

2.2 Desempate
Em caso de empate ganhará a equipe com maior número de 1º lugar, persistindo o
empate, maior número de 2º lugar e assim sucessivamente. Em persistindo o empate
ganhará a equipe que tiver o barco com melhor resultado em tempo real de regata.
3. Premiação
De acordo com os critérios acima, a equipe vencedora levará o troféu de maneira
transitória, ficando na obrigação de trazê-la no ano seguinte para a disputa. O
Clube/Marina que ganhar por quatro vezes consecutivas o prêmio ficará com o troféu de
maneira definitiva. A premiação ocorrerá em Maragojipe juntamente com a premiação da
regata.

Bons Ventos!

