Anúncio de Regata
A Autoridade Organizadora Marina de Lagos Sailing Academy com a colaboração da Marina de Lagos,
da Southwest Charters, da Associação Regional de Vela do Sul e do Clube de Vela de Lagos, anuncia a
realização da prova Marina de Lagos Sailing Challenge que será disputada nos dias 1 e 2 de Novembro
de 2014, em Lagos.
1. Regras
1.1. A Prova será disputada de acordo com as regras, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela;
1.2. O Regulamento da prova
1.3. Para efeitos de publicidade, aplicar-se-á o Regulamento 20 da ISAF, Código de Publicidade. Ao abrigo
do mesmo Regulamento será exigida a todos os barcos concorrentes, fornecidos pela Autoridade
Organizadora a colocação de publicidade ao patrocinador da prova;
1.4. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata (altera RRV 63.7).
2. Elegibilidade e Inscrição
2.1. O Marina de Lagos Sailing Challenge, está aberto a todos os velejadores que cumpram com o ponto
2.2 deste AR.
2.2. Os skippers que desejem participar deverão até ao dia 27 de Outubro preencher e enviar a ficha de
inscrição em anexo para:
Marina de Lagos Sailing Academy
Recepção da Marina de Lagos
Marina de Lagos
8600 Lagos

info@mls-academy.com
917454779
2.3 A prova encontra-se limitada 10 equipas, que serão aceites segundo a sua ordem de inscrição.
2.4. No dia 1 de Novembro haverá uma Reunião de Skippers pelas 09h30, na sala de formação da Marina
de Lagos Sailing Academy, de presença obrigatória para os skippers.
2.5. A taxa de inscrição para o Marina de Lagos Sailing Challenge é de 150€. No dia 31 de Outubro as
tripulações que pretendam treinar durante um período de 3 horas, terão um acréscimo na inscrição no
valor de 50€. As equipas que pretendam treinar, deverão informar a Organização através da ficha de
inscrição.
2.6. Para efeitos de inscrição, deverá a taxa de inscrição ser regularizada por cheque à ordem de Just
Discover, Lda ou por transferência para o NIB: 0010 0000 4139 1400 0022 7.
3. Depósito de Caução
3.1. As equipas participantes, no ato de confirmação de inscrições, deverão prestar um depósito de caução
– em cheque ou numerário - no valor de 500,00€ que se destina a cobrir quaisquer prejuízos, perdas e
danos que provoquem nas embarcações e material. Se a caução for efetuada através de cheque, este
será passado à ordem de Just Discover, Lda.;
3.2. O depósito de caução será o limite de responsabilidade por cada incidente; no caso de ser efetuada
qualquer dedução num depósito, o respetivo armador deverá repor o valor do depósito inicial de forma a
manter a sua elegibilidade como participante.
4. Barcos e Velas
4.1. Os barcos fornecidos pela Autoridade Organizadora são Cork 1720 Sportsboat.
4.2. Serão fornecidos 5 barcos.

4.3. Os barcos estarão equipados com as seguintes velas: 1 vela grande, 1 Genoa, 1 balão assimétrico ao
topo, 1 balão assimétrico fraccional.
4.4. A Comissão de Regatas informará em todos os momentos quais as restrições à utilização das velas.
4.5. Os barcos serão sorteados na reunião de Skippers, ou diariamente pela Comissão de Regatas.
5. Skippers e Tripulações
5.1 As equipas que desejem participar têm de ser compostas por:
a)
1 Skipper e 3 ou 4 tripulantes;
b)
O Skipper terá de ter pelo menos 18 anos de idade à data da inscrição;
c)
Cada equipa poderá ainda inscrever 1 suplente que apenas poderá participar nas regatas em
substituição de um dos tripulantes e sob autorização da Organização e Comissão de Regatas;
d)
Cada equipa poderá nomear um timoneiro que não seja o skipper. O timoneiro não deverá
deixar o leme após o sinal de preparação que lhe diz respeito, excepto em caso de
emergência.
e)
O skipper terá de participar em todas as fases da prova.
f)
É condição de elegibilidade de cada equipa a entrega de uma caução (em cheque ou
numerário) antes da confirmação de inscrição no primeiro dia de prova;
g)
O valor da caução, assim como o funcionamento da mesma serão indicados no respectivo
Anúncio de Regata;
h)
Durante todas as fases da prova, a equipa não poderá competir com outros tripulantes para
além dos tripulantes inscritos;
i)
As Datas e Formatos da prova constarão do Anúncio de Regata.
j)
A Organização poderá impor a presença de 1 convidado a bordo das embarcações
participantes, ainda que em regata, desde que informe cada skipper até 10 minutos antes do
sinal de advertência da regata em questão;
6. Formato da prova e regatas
6.1. Round Robin (todos contra todos). Correndo 5 equipas em cada flight.
6.2. Pequena Final - As 5 equipas pior classificadas no Round Robin.
6.3. Grande Final - As 5 equipas melhor classificadas no Round Robin.
7. Formato das regatas de cada fase da prova
7.1. As regatas serão disputadas em frota.
7.2. O Formato e Programa em concreto, nomeadamente os grupos e emparelhamento, serão
especificados nas Instruções de Regata.
7.3. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 17h00 horas.
8. Estacionamento a Nado
Os barcos fornecidos pela Autoridade Organizadora devem ficar nos lugares atribuídos para o efeito.
9. Instruções de Regata
Estarão à disposição dos participantes, a partir das 09h00, do dia 1 de Novembro de 2014, após a
confirmação da respetiva inscrição.
10. Pontuação
10.1. Será aplicado o Sistema de Pontuação Baixa, conforme previsto no Apêndice A das RRV da ISAF;
11. Barcos de Apoio

As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no secretariado da prova e
terão de utilizar, obrigatoriamente, uma identificação desde que saem para a água até que regressem a
terra. Esta identificação será feita pelo expor, em local bem visível, da bandeira do seu clube ou equipa.
12. Prémios e Programa Social
12.1. Haverá troféus para os 3 primeiros classificados. Haverá prémios que serão sorteados por todos os
concorrentes.
12.2. Sábado:
9:30 - Reunião de Skippers no Iate Clube da Marina de Portimão
18:30 – Convívio de tripulações no UpperDeck Bar
20:30 - Jantar Convívio
Domingo: Logo após o término da última regata do dia realizar-se-á a cerimónia de entrega de
prémios.
12.3. O Jantar de Sábado terá um custo adicional de 12,50€ por participante e convidado. A marcação
deverá ser confirmada e paga no ato da confirmação de inscrição.
12.4. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no dia 2 de Novembro logo após o término da última
regata.
13. Declaração de Responsabilidade
Os concorrentes participarão na prova inteiramente por sua conta e risco. Deverão consultar a RRV 4 –
Decisão de competir. A autoridade organizadora, os seus colaboradores, juízes e qualquer outra entidade
envolvida não aceitarão quaisquer responsabilidades por danos materiais, lesões pessoais ou morte, que
tenham ocorrido antes, durante ou depois da Prova.
14. Seguro
14.1. Cada barco participante está coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil
contra terceiros de um montante adequado à atividade.
14.2. A Autoridade Organizadora não se responsabiliza por quaisquer tipo de danos, perdas ou roubos que
possam sofrer a nível de pertences pessoais.
15. Media, Imagens, Som e convidados
15.1. A Autoridade Organizadora poderá exigir que equipamento, ou pessoal, para captação de imagens
ou som estejam a bordo dos barcos fornecidos, mesmo em regata; poderá exigir que os competidores
estejam disponíveis para entrevistas. Será a Autoridade Organizadora a detentora dos direitos de imagem
e som de todas as imagens e som captados durante a Prova.
15.2. A Autoridade Organizadora poderá exigir a presença de 1 convidado a bordo de cada embarcação,
mesmo enquanto em regata, de acordo com o Regulamento da Prova.

16. Alojamentos propostos

Marina Club
Tel: (+351) 282790600 / Fax:(+351) 282790601
Email: marinaclub@marinaclub.pt
17. Informações Adicionais
Para informações adicionais é favor contactar:
Marina de Lagos Sailing Academy (Luís Brito)
Tel: (+351) 917 454 779

info@mls-academy.com

Lagos, 20 de Setembro de 2014

