Regata: Aos Bordos p’lo Algarve (ORC/ NHC) 2021
75 Milhas a 2 Tripulantes ou Tripulação Completa
31 JULHO e 1 AGOSTO
ANÚNCIO DE REGATA
ORGANZAÇÃO: A Regata Aos Bordos p’lo Algarve 2021, será organizada pelo Marina Yacht Clube da Marina
de Albufeira em conjunto com o Capable Planet Clube Náutico e a Associação Regional de Vela do Sul, com
o apoio das Marinas de Albufeira, Lagos e Vilamoura, o patrocínio da Vilamoura Sailing, Blaus 3, Sailing
Services, Janelas do Mar e Seacret Tours. Página Facebook oficial:
https://www.facebook.com/regatalgarve
1. REGRAS
1.1. A prova será disputada de acordo com as regras, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela
(RRV);
1.2. Serão aplicadas as Regras das Classes;
1.3. Em caso de conflito de linguagem, prevalece a versão Portuguesa.
2. PUBLICIDADE
Pode ser requerido aos barcos participantes que exponham publicidade escolhida e fornecida pela
autoridade organizadora de acordo com o Regulamento 20 da World Sailing - Código de Publicidade.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
3.1. A prova está aberta a barcos de cruzeiro nas classes ORC e NHC;
3.1.1. ORC:
3.1.1.1. Categoria 2 Tripulantes
3.1.1.2. Categoria Tripulação Completa
3.1.2. NHC: Categoria Tripulação Completa
3.2. Ao critério da Autoridade Organizadora (AO)e em função do número de inscritos a classe ORC poderá
ser dividida em subclasses. Em qualquer dos casos apenas serão constituídas subclasses, caso a
AO considere existir um número suficiente de inscritos, proporcionando uma competição satisfatória;
3.3. Os
participantes
poderão
inscrever-se
preenchendo
o
boletim
aqui:
https://forms.gle/GJgWQuSht5FcwjKL9 e realizando o pagamento para o NIB 0018 0008 0264 4382
0207 7 (Marina Yacht Clube de Albufeira) e enviando o comprovativo para o e-mail
regatas@marinayachtclubealbufeira.pt, juntamente com cópia do recibo de pagamento do seguro,
válido para o período do evento. Esta apólice deverá cobrir os montantes mínimos legalmente
exigidos, de responsabilidade civil contra terceiros e de acidentes pessoais para os seus tripulantes
e certificado ORC válido para a presente época. A inscrição apenas será validada após receção pela
AO do comprovativo de pagamento;
3.4. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição no secretariado da prova que se
situará na sede da Seacret Tours até às 20h00 do dia 30 de Julho, apresentado cópia do recibo de
pagamento do seguro, válido para o período do evento, esta apólice deverá cobrir os montantes
mínimos legalmente exigidos, de responsabilidade civil contra terceiros e de acidentes pessoais para
os seus tripulantes e certificado ORC. A falha no cumprimento deste ponto ou a não comparência na
largada da regata terá como consequência a anulação da inscrição, não havendo lugar a retorno do
valor da inscrição pago.
3.5. A Autoridade Organizadora possui um plano de contingência e implementará todas as ações para
garantir um evento seguro, levando em consideração o status epidemiológico da pandemia de SARSCoV-2. O evento seguirá todas as normas governamentais e da World Sailing.

4. TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. Face ao atual cenário de incerteza quanto à possibilidade de realizar eventos sociais durante o evento
a organização, optou por estabelecer uma valor de taxa de inscrição que cubra apenas os custos
operacionais da prova e cerimónias de entrega de prémios, deixando todos os custos inerentes a
eventos sociais de parte. Assim, caso seja possível realizar eventos sociais como por exemplo
jantares no final de cada etapa, o valor dos mesmos será cobrado aos participantes, diretamente
pelos estabelecimentos organizadores.
4.2. Na eventualidade da não realização do evento, devido a restrições de saúde publica (COVID19), os
valores pagos serão devolvidos na sua totalidade (excluindo despesas bancarias se existirem)
4.3. Para ambas as classes ORC e NHC, taxa de Inscrição será:
Até às 18:00 do dia 01/07/2021
Depois das 18:00 do dia 01/07/2021
A 2 tripulantes
60€
120€
Tripulação Completa
80€
160€
Caso a prova venha a ser cancelada ou remarcada, o valor da inscrição será devolvido na totalidade.
5. PROGRAMA
Dia
30 Julho
31 Julho
1 Agosto

Horário
10:00 às 20:00
09:00
10:00
09:30
11:00

Acontecimento
Confirmação de Inscrições
Reunião Skippers
Largada 1ª Etapa
Reunião Skippers
Largada 2ª Etapa

Local
Seacreat Tours
Zoom
Albufeira
Zoom
Lagos

Reunião de Skippers: Todas as reuniões com os Skippers, serão efetuadas através da plataforma Zoom.
O acesso a reunião virtual será efetuado com as mesmas credencias, a serem divulgadas nas Instruções
de Regata:
6. MEDIÇÕES
6.1. Poderão ser feitas inspeções, a qualquer momento durante o evento;
6.2. Qualquer substituição de equipamentos, deverá ser previamente aprovada pela Comissão de
Regatas
7. INSTRUÇÕES DE REGATA
As instruções de regata serão disponibilizadas no Quadro Oficial de Avisos on-line no link:
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1597/event?name=aos-bordos-p-lo-algarve-2021.
Não
serão disponibilizadas versões impressas das mesmas.
8. ETAPAS/ PERCURSOS
1ª Etapa: Albufeira – Sagres - Lagos
2ª Etapa: Lagos –Albufeira
9. PONTUAÇÂO
9.1. Existirá uma classificação geral NHC e uma classificação geral para cada subclasse ORC constituída;
9.2. A pontuação de cada barco, será o total das suas pontuações nas etapas disputadas;
9.3. Para efeito de classificação final, não serão realizados descartes.
9.4. Uma Regata por classe é necessária para validar a prova.
10. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO
Todos os participantes deverão estar equipados com um rádio VHF em condições de funcionamento,
mantendo escuta permanente em canal #69.

11. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros da classe NHC e 3 primeiros de cada subclasse constituída ORC;
12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
12.1.
Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar regra 4,
Decisão de Competir. A AO não aceitará quaisquer responsabilidades por danos materiais, ou lesões
pessoais, ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da prova.
12.2.
O presente AdR está sujeito a alterações, até à data da realização da prova por forma a
adaptar-se às indicações da Direção Geral de Saúde, no âmbito da pandemia de COVID-19. Não
podendo ser imputado à AO nenhum facto decorrente desta situação.
13. SEGURO
Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade civil contra
terceiros com um montante adequado à atividade.
14. FACILIDADES DE MARINA
14.1.
Os barcos com inscrição validada e com uma classificação diferente de DNC, DNS ou DNF,
terão direito a lugar de marina gratuito, condicionado à ocupação das marinas. No caso de existirem
constrangimento de lugares, será dada prioridade às primeiras inscrições e poderão ser alocados
lugares “lado a lado”:
Albufeira: 24 a 31 Julho
Lagos: 31 Julho para 1 Agosto
Albufeira: 1 a 3 Agosto

14.2.

Será disponibilizado um espaço na Marina de Albufeira para arrumação de material não
necessário à participação na regata, durante os dias da realização deste evento. O local apesar de
fechado não é vigiado, pelo que a organização ou a direção da Marina de Albufeira não se
responsabilizam por furtos ou eventuais danos.

15. DIREITOS DE IMAGEM
Ao inscreverem-se na regata, os concorrentes aceitam que poderão ser fotografados ou filmados e que
com este seu consentimento, tais imagens poderão ser usadas ou publicadas pela Organização ou pelos
media, em conjunto com os nomes dos concorrentes ou não, sem qualquer tipo de direitos de
compensação ou de aprovação dessas imagens ou do seu uso no futuro.
Albufeira, 08 de Abril de 2021

