Boletim 01-2021

Escoteiros do Brasil Região do Paraná

2ª REGATA VIRTUAL
DOS ESCOTEIROS DO
MAR DO PARANÁ
Fase Classificatória: 5 a 26 de junho de 2021
Fase Final: 3 e 10 de julho de 2021
Horário Fase Final: 13h às 19h
Atividade Online
Ramos: Escoteiro, Sênior e Pioneiro
Prazo para inscrição: de 26 a 31 de maio de 2021

1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. SOBRE O EVENTO
A União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná (UEB-PR) tem a
satisfação de convidá-los a participar da 2ª REGATA VIRTUAL DOS
ESCOTEIROS DO MAR DO PARANÁ. O evento será aberto a todos os
escoteiros do Paraná, dos ramos escoteiro, sênior e pioneiro, assim como
nas regatas regionais dos anos anteriores.
Neste ano devido a pandemia do coronavírus, a Regata Regional dos
Escoteiros do mar, que sempre acontecia no mês de julho não poderá ser
realizada de novo. Para manter a tradição do evento e promover um
momento de integração e valorização das práticas marinheiras
realizaremos mais uma vez a versão virtual do evento. No último ano
tivemos um evento muito interessante, inclusive pioneiro no escotismo do
mar do país e foi muito elogiado em outras regiões escoteiras.
1.2. LOCAL E DATA
A 2ª REGATA VIRTUAL DOS ESCOTEIROS DO MAR DO PARANÁ será
realizada em etapas, conforme abaixo:
1.2.1. Fase classificatória no período de 05 a 26 de junho de 2021
(conforme item 10)
1.2.2. Finais nos dias 3 e 10 de julho de 2021 por meio de utilização de
ambientes virtuais:
a) Aplicativo “VIRTUAL REGATA INSHORE”, disponível em diversas
plataformas digitais de modo gratuito, para realização das
competições.
b)

Ferramenta Google Meet, para acompanhamento das cerimônias de
abertura e fechamento e Discord para esclarecimento de dúvidas
durante as provas. A cerimônia de abertura se iniciará às 13h do dia
3 de julho e a cerimônia de encerramento às 19h do dia 10 de julho.

2. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
A responsabilidade pela organização e execução do evento é da União dos
Escoteiros do Brasil - Região do Paraná, inclusive pela composição do
Comitê Organizador e Organograma de Funções para o evento.
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3. PROGRAMA
O programa da 2ª REGATA VIRTUAL DOS ESCOTEIROS DO MAR DO
PARANÁ atenderá aos fundamentos do escotismo; seu propósito,
princípios e método escoteiro, favorecendo principalmente as áreas de
desenvolvimento intelectual e social, prezando pela valorização das
práticas marinheiras por meio de ferramenta online. Vale destacar que essa
atividade permitirá que o desenvolvimento do programa educativo seja
realizado nesse momento de afastamento social, mesmo que à distância e
de forma virtual.
Usando o aplicativo “VR INSHORE”, que está disponível em diversas
plataformas digitais de modo gratuito, serão promovidas as competições.
As regras serão as mesmas das regatas regionais anteriores, com diversas
competições, onde cada participante soma as pontuações de acordo com o
seu desempenho. Ao final os melhores colocados seguem na competição.
4. DOS PARTICIPANTES
A atividade é destinada aos membros da União dos Escoteiros do Brasil que
estejam vinculados a uma Unidade Escoteira Local (UEL) e que estejam
ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do Registro
Institucional vigente para o ano em curso. A participação no evento como
“jovem” é possível para integrantes registrados no Ramo Escoteiro, Sênior
e Pioneiro.
Para uma melhor organização, haverá um limite de 100 inscrições. Por ser
realizado em plataforma digital, serão necessários apenas 15 voluntários
para os processos burocráticos e contagem dos pontos em cada circuito,
sendo assim, as vagas de escotistas serão destinadas aos coordenadores do
evento.
5.

TAXAS E INSCRIÇÕES
a) Taxa de inscrição: O evento não terá taxa de inscrição.
b) Forma da Inscrição: A inscrição dos participantes será efetuada pelo
sistema Meu Paxtu.
c) Período de inscrição: A inscrição poderá ser feita do dia 26/05/2021
ao dia 31/05/2021.
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Quadro Virtual de Avisos - Ao final do período de inscrições, os
jovens receberão um link de acesso ao canal do evento no Discord
(Quadro Virtual de Avisos).
d) Distintivos: A aquisição de distintivos é opcional, sendo que para
associados da Região do Paraná será efetuada pelo Paxtu Adm, por
lote e Grupo Escoteiro até o dia 31/08/21.
6. SOBRE A REGATA VIRTUAL
6.1. Plataforma do evento: Virtual Regatta Inshore.
6.2. Vídeo para iniciantes: https://bit.ly/InicioVR
a) Acesso pelo computador:
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
b) Acesso pelo celular Android: https://bit.ly/AndroidRegatta
c) Acesso pelo celular IOS: https://bit.ly/IOSRegata
6.3 Classes: Laser, 49er e J70.
6.4 Raias: A serem definidas pela Organização.
6.5 Percurso: Será em Barla-Sota, com 4 pernas, duas bóias no
contravento e gate na bóia de popa, conforme padrão do Aplicativo.
6.6 Tamanho do percurso de todas regatas: Curto/Médio
(aproximadamente 8 minutos cada regata)
6.7 Horário oficial do campeonato: Brasília (GMT-3)
https://www.horariodebrasilia.org/
7. REGRAS
7.1. O evento será disputado sob as regras do aplicativo Virtual Regatta
Inshore.
7.2. A regata será arbitrada pelo aplicativo e as penalidades serão aplicadas
imediatamente conforme as regras do jogo. Não cabendo protesto ou
reparação.
7.3. No caso de interrupção de uma regata pelo aplicativo ou por problema
no sinal de internet do host que venha a interromper ou prejudicar o
andamento da regata, esta poderá ser anulada.
7.4. Uma regata não será retardada ou anulada porque um ou mais
competidores tiveram problema de conexão.
7.5. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Regata.
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8. INFORMAÇÃO AOS COMPETIDORES
8.1. O Quadro Virtual de Avisos será o canal do Discord do evento e é
imprescindível que todos os inscritos estejam nesse grupo, pois nele será
postado todas as informações sobre o campeonato: divisão de grupos,
horário de largada, senha de acesso para as regatas, sorteios e outras
informações pertinentes ao evento.
8.2. Recomendamos que cada jogador tenha acesso a dois aparelhos
(celular e/ou computador) durante as regatas, um conectado ao jogo
Virtual Regatta Inshore e o outro aparelho conectado ao canal do Discord
do evento para não perder nenhuma informação e atualização entre as
regatas.
9. FORMATO DA COMPETIÇÃO
9.1. O evento será constituído por uma Fase Classificatória, com o número
de regatas de acordo com o número de inscritos que serão divulgados no
boletim 2. A participação nas regatas é livre, sendo obrigatório pontuar em
pelo menos quatro delas. Após esta fase os participantes serão divididos em
2 chaves, conforme a sua classificação.
9.2. Os competidores serão divididos em duas categorias: A (Ramo
Escoteiro) e B (Ramo Sênior e Ramo Pioneiro)
9.3. Em cada categoria os competidores serão divididos em grupos de até
18 jovens. Esses grupos serão sorteados a cada dia de regata.
10. PROGRAMAÇÃO – FASE CLASSIFICATÓRIA
DATA
05/06/2021
(SÁBADO)

HORÁRIO
17:00
18:30

ATIVIDADE
**Regatas de Laser para o Ramo Escoteiro
**Regatas de Laser para os Ramos Sênior e
Pioneiro
12/06/2021
17:00
**Regatas de Laser para o Ramo Escoteiro
(SÁBADO)
18:30
**Regatas de Laser para os Ramos Sênior e
Pioneiro
19/06/2021
17:00
**Regatas de Laser para o Ramo Escoteiro
(SÁBADO)
18:30
**Regatas de Laser para os Ramos Sênior e
Pioneiro
26/06/2021
17:00
**Regatas de Laser para o Ramo Escoteiro
(SÁBADO)
18:30
**Regatas de Laser para os Ramos Sênior e
Pioneiro
**Número de regatas será definido de acordo com o número de inscritos.
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As regatas começarão pontualmente no horário programado. Porém
reforçamos que qualquer alteração será enviada no canal do Discord do
evento.
Barcos e raias podem ser alterados durante o evento pela comissão de
regata, sendo usado os modelos: Laser, J70 e 49er.
Dependendo do número de inscritos as quantidades de regatas podem ser
alteradas e comunicadas aos inscritos.
11. PONTUAÇÃO
11.1. Será adotado o Sistema de Pontuação (A4) do Apêndice A das Regras
de Regata a Vela (RRV) da CBVela.
11.2. Para a classificação haverá descarte dos piores resultados
permanecendo os quatro melhores.
11.3. Para a fase final que acontece nos dias 03 e 10/07, os critérios de
classificação e pontuação serão divulgados no boletim 2.
11.4. A RRV A4.2 (DNC, DNF, DSQ...) é alterada de forma que a pontuação
é baseada no número de barcos da maior bateria.
11.5. Os critérios de desempate serão de acordo com o Apêndice A8 da
RRV.
11.6. Competidor que participar de regata que não corresponde a sua
bateria/grupo previamente divulgada, receberá pontuação DNC.
11.7. Competidores que jogarem com Alcunha/Pseudo (nome do
competidor no jogo) diferente daquele informado na inscrição, serão
considerados DNC.
11.8. Solicitação de revisão de resultado, pode ser feito através do Discord
do administrador do grupo, mediante envio do printscreen (foto) do
resultado da regata em questão. Sendo assim, recomendamos que cada
competidor tire um printscreen (foto) do resultado a cada final de regata
em que participar.
12. NORMAS GERAIS DO EVENTO
a) Atitudes e Comportamento: A 2ª REGATA VIRTUAL DOS ESCOTEIROS
DO MAR DO PARANÁ é um local de encontro virtual, intercâmbio e
amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira.
Caso não se respeitem as normas ou instruções apresentadas pela
Organização Geral, será estabelecida a medida apropriada a ser
adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante.
b) Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas
cerimônias oficiais de abertura e encerramento, e sempre que
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solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o uniforme ou
vestuário escoteiro.
c) Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou
situações que afetem a integridade dos participantes, sejam
psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres
devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao
demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade.
d) Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos
Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na forma de
fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de
promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros
do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais
gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos
próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação
do Movimento Escoteiro.
13. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL E CYBERBULLYING
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto
e é fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar,
mas também reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata
diante de situações de abusos e maus tratos. Orientamos que todos os
adultos leiam atentamente e sigam as orientações contidas no Capítulo 15
do P.O.R.
O cuidado para a manutenção de um ambiente virtual saudável aos jovens
é de responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, para tanto é
obrigatório a realização do curso em EAD de Cyberbullying para poderem
atuar de forma firme, apropriada e imediata em práticas associadas ao
cyberbullying como injúria, difamação, constrangimento ilegal, ameaça,
extorsão entre outros.
14. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador da 2ª REGATA VIRTUAL DOS ESCOTEIROS DO MAR
DO PARANÁ decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente
documento ou qualquer excepcionalidade.
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15. COMITÊ ORGANIZADOR
Supervisão:
Mariflor Ferreira dos Reis Galvão
Thiago Martins Vicente
Coordenação Geral:
André Lucas Correia Moreira – GEM Ilha do Mel
Carlos Antonio Zehnder Junior – GEM Antonina
Yuri Damasceno Schultz – GEM Amigo Velho
E-mail para dúvidas da atividade: coremar@escoteirospr.org.br

Curitiba, 19 de abril de 2021.

Irineu Muniz de Resende Neto
Diretor-Presidente
União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná
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