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Tendo em vista a participação regular do Brasil neste evento 
internacional promovido pela Willian I. Koch International Sea 
Scout Association, Inc (organizador - https://seascoutcup.org/), e 
no intuito de implantar um processo seletivo transparente e que 
permita as várias Regiões Escoteiras organizarem suas demandas, 
a Coordenação Nacional da Modalidade do Mar definiu o seguin-
te calendário para seleção de duplas de velejadores para repre-
sentar o Brasil, observadas as regras locais do organizador.

A CONAMAR, via representações regionais COREMAR, farão a 
seleção de duas duplas para representarem o Brasil, de acordo 
com os critérios abaixo. Será aberta uma pré-candidatura para as 
regiões indicarem suas duplas. Se as candidaturas ultrapassarem 
duas duplas, será organizada uma Regata Nacional dos Escoteiros 
do Mar, a realizar-se na cidade de Antonina-PR, nas dependências 
do Clube Náutico de Antonina, a qual será utilizada como critério 
de classificação das duplas candidatas, nos critérios abaixo: 
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1. REGRAS DO 
ORGANIZADOR

2. DATAS DO 
ORGANIZADOR

• Número máximo de vagas para o Brasil: duas duplas (à confirmar)
• Idade mínima 14 e máxima de 21 anos.
• Ter domínio básico da língua inglesa.
• Pertencer à Modalidade do Mar (em função de requisitos 
técnicos aplicáveis à Vela e Regatas)
• Acompanhamento de um escotista
• Estar com seu registro em dia com a UEB.

• Data de Inscrição na Willian I. Koch Cup 2020: Março/2020
• Data da Regata: 12 a 18/Julho/2020
• Local: Galveston, Texas, EUA
• As despesas de viagens e estadias nos EUA serão integralmente 
de responsabilidade dos participantes.
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3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE 
CANDIDATURAS E SELEÇÃO DE DUPLAS
• As Regiões Escoteiras interessadas em credenciar duplas deverão 
preencher a pré-inscrição no PAXTU. A inscrição é sem custo. No 
momento da inscrição as informações deverão estar atualizadas 
na Ficha de Vida Escoteira, com histórico de experiência náutica 
dos candidatos até o dia 20/10/2019 (dom).
• A CONAMAR poderá desclassificar pré-candidaturas que julgar 
tecnicamente não preparadas, tendo em vista os requisitos 
técnicos exigidos pelo organizador da regata.
• Cada região poderá indicar no máximo duas duplas. Caso 
haja mais interessados, critérios locais, definidos pelos próprios 
COREMARES, devem ser adotados. Nos casos em que se realizarem 
regatas regionais, o COREMAR deverá enviar súmula e descritivo 
das Regatas realizadas.
• Não serão aceitas pré-inscrições individuais, somente de duplas.
• Até o dia 25/10/2019 a CONAMAR irá divulgar a lista de duplas 
homologadas. Caso o número de inscritos homologados ultrapasse 
duas duplas, será organizada uma regata classificatória conforme 
seção 4, a seguir.
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4. REGATA 
CLASSIFICATÓRIA
• Após divulgação dos candidatos, as Regiões terão até o dia 
10/11/2019 para inscrever suas duplas na regata seletiva no 
PAXTU. Não há custo para inscrição na regata.
• A regata será realizada na cidade de Antonina-PR, nas 
dependências do Clube Náutico de Antonina (CNA), nos dias 13, 
14 e 15/Dez/2019.
• As duplas candidatas devem chegar no dia 13 pela manhã para 
ambientação e preparação das embarcações.
• Tempo em vista variações nas condições de vento, a regata será 
realizada largadas em dois dias, com 3 a 4 largadas por dia.
• O Grupo Escoteiro do Mar Antonina está disponibilizando 12 
embarcações da classe Lasers e 3 Snipes, sendo que o tipo de 
embarcação usada dependerá do número de duplas inscritas 
e será definido no momento apropriado. As embarcações são 
padronizadas e serão distribuídas por sorteio.
• Não haverá custo financeiro para as duplas. As despesas da 
regata estão sendo pagas por patrocinadores.
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• As duplas devem trazer seus próprios equipamentos individuais: 
roupas, coletes, etc.
• O pernoite será em barraca, no mesmo local onde será realizada 
a regata, devendo cada dupla trazer sua própria barraca.
• As  despesas de alimentação e transporte serão de 
responsabilidade das duplas. No Clube Náutico haverá refeição 
(café da manhã, almoço e janta) que poderão ser adquiridas 
diretamente pelos participantes no restaurante do Clube. Valores 
serão divulgados oportunamente.
• A Regata será classificatória e não eliminatória. No caso 
da desistência de um membro da dupla, a dupla inteira será 
desclassificada, sendo a seguinte dupla classificada no ranking 
acionada para substituir a desistente.
• Todos os participantes durante Regata Nacional dos Escoteiros 
do Mar do Brasil, deverão estar usando uniforme ou vestuário 
completo, conforme estabelecido no POR. Opcionalmente 
poderão utilizar camiseta com motivo escoteiro e lenço. 
• O evento estabelece a segurança obedecendo o POR, (Princípios, 
Organização e Regras) da União dos Escoteiros do Brasil, nos 
Capítulos 14, (Regra 140), Capítulo 15, (Regras 141, 142 e 143).
• O participante deve estar em dia com o registro na UEB.
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MAIS  INFORMAÇÕES
Marco Antônio Bortoli   
Coordenador Nacional da Modalidade do Mar 
marcoantoniobortoli@gmail.com  

APOIO:
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Marco Antonio Bortoli
Coord. Nacional da Modalidade do Mar

Rafael Macedo  
Diretor Presidente da UEB


