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Anúncio de Regata 
 
 
1. ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 O Clube Internacional da Marina de Vilamoura - CIMAV, com o apoio da Marina de Vilamoura e da 
Associação Regional de Vela do Sul, levam a efeito a REGATA BOAT SHOW DA MARINA DE VILAMOURA 2021 – 
Vilamoura/Albufeira/Vilamoura.  

 
2. DATAS E LOCAL 
 

2.1 A REGATA BOAT SHOW DA MARINA DE VILAMOURA – Vilamoura/Albufeira/Vilamoura, irá realizar-se entre 
Vilamoura e Albufeira, no dia 6 de Junho de 2021. 

 
3. REGRAS 
 

3.1 A REGATA BOAT SHOW DA MARINA DE VILAMOURA 2021 – Vilamoura/Albufeira/Vilamoura para 
a classe ORC, será regida pelas regras e regulamentos em vigor, modificados e complementados pelas 
Instruções de Regata:  
3.1.1 “Regras de Regata à Vela” da World Sailing; 

3.1.2 RIEAM;  
3.1.3 Os Regulamentos da Classe ORC, excepto quando alterados pelas IdR;   
3.1.4 As prescrições da FPV; 

3.1.5 O Anúncio de Regata (AdR);  
3.1.6 As Instruções de Regata (IdR) que prevalecem quando em conflito com o Anúncio de Regata. 

 
3.2 A REGATA BOAT SHOW DA MARINA DE VILAMOURA 2021 – Vilamoura/Albufeira/Vilamoura para 
a classe OPEN, será regida pelas regras e regulamentos em vigor, modificados e complementados 
pelas Instruções de Regata:  
3.2.1 As Instruções de Regata (IdR) que prevalecem quando em conflito com o Anúncio de Regata. 

 
4. PUBLICIDADE 

 
Um barco e a sua tripulação deverão cumprir a regulamentação 20 das RRV da World Sailing, Código 
de Publicidade.  
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5. CLASSES PARTICIPANTES 
 

5.1 A REGATA BOAT SHOW DA MARINA DE VILAMOURA 2021 estará aberta à participação de Cruzeiros 
à Vela inscritos na classe ORC e OPEN. 

 

6. INSCRIÇÕES 
 

6.1 As inscrições deverão ser feitas no impresso anexo e recebidas no secretariado da prova até ao dia  
2 de Junho de 2021. 
Secretariado: CIMAV – secretaria@cimav.org Tel. 96 9102791 

 
6.2 O valor da inscrição será de 50€ por barco, pagos por transferência bancária para o IBAN:  

PT 50 0007 0390 00004200009 75 (Novo Banco em Vilamoura) - CIMAV 
 

 

6.3 Para efeitos de Licença Desportiva, considera-se o definido no ponto 7.7 - Provas de Vela de 
Cruzeiro, patente nos Regulamentos Desportivos 2020/2021, da Federação Portuguesa de Vela. 

 

7. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
 

7.1 Os concorrentes deverão confirmar sua inscrição no Secretariado Local da Prova, na secretaria do 
CIMAV, a partir das 09H30 até às 10H30 do dia 6 de Junho de 2021, ou para o e-mail: 
secretaria@cimav.org exibindo/enviando os originais de:  

• Certificado de Medições válidos para o ano de 2020-2021;  
• Licenças Desportivas de acordo com o ponto 6.3 do presente AdR;  
• Livrete da Embarcação;  
• Apólice de Seguro válido para a embarcação e tripulantes;  
• Licença de Publicidade emitida pela Autoridade Nacional, caso se aplique. 

 

7.2 Caso seja de todo impossível aos concorrentes a confirmação dentro do prazo estipulado, a mesma 
deverá ser efetuada até ao final do dia 5.05.2021 junto do secretariado - Cimav. 

 

8. PROGRAMA 
 

8.1 O programa será o seguinte: 

 

DATA HORA ACONTECIMENTO 

1ª Etapa 
12H30 Regata Costeira: Vilamoura – Albufeira - Vilamoura  

              6.05.2021 
  

   
 

Está prevista a realização de 1 regata. 

 

9. PONTUAÇÃO 
 

9.1 O sistema de pontuação será Time On Time e o subsistema será Coastal/Long Distance; Não haverá 
descartes. 
 
9.2 Em caso de empate este será desfeito conforme RRV.  

 
 
 

10. SEGURANÇA 
 

10.1 Todos os barcos terão que estar equipados com, pelo menos, um rádio VHF mantendo escuta 
permanente no canal 72, bem como manter em perfeito estado de funcionamento todos os sistemas 
de segurança que lhe sejam aplicáveis, bem como toda a documentação a que está obrigado por lei. 
 
10.2 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 SARS 
CoV-2. O evento seguirá todas as normas governamentais e da World Sailing. 
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11. PRÉMIOS 
 

11.1 Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros lugares de cada uma das classes em prova (ORC - OPEN); 
 

12. RESPONSABILIDADE 
 

12.1 A segurança da embarcação e da tripulação é da única e exclusiva responsabilidade dos 
proprietários ou dos timoneiros, os quais deverão assegurar-se que as embarcações naveguem em 
boas condições. Os proprietários, os timoneiros, ou os seus representantes deverão comprovar o bom 
estado do casco, mastros e acessórios, aparelho fixo, velas e demais instrumentos. Todos os 
equipamentos de segurança deverão estar em boas condições de manutenção e acessibilidade, sendo 
dever dos velejadores conhecer a sua localização e modo de utilização, bem como dar cumprimento a 
toda a legislação em vigor que lhes for aplicável. A Entidade Organizadora ou qualquer outra envolvida 
na organização das regatas desta Prova, declina toda e qualquer responsabilidade por prejuízos, danos, 
perdas ou reclamações, tanto pessoais como materiais, sofridas pelos participantes em terra ou no 
mar, antes, durante e após as provas. É da única e exclusiva responsabilidade de cada barco decidir se 
deve ou não participar ou abandonar cada uma das regatas desta Prova, pois nem o estabelecido no 
Anúncio ou nestas Instruções de Regata, nem qualquer inspeção realizada aos barcos, limita ou reduz a 
completa e absoluta responsabilidade do proprietário, do timoneiro, ou do seu representante. 

 

13. DIREITOS DE IMAGEM 

 

13.1 Ao participar nesta regata, os concorrentes garantem automaticamente à autoridade 
organizadora e seus patrocinadores os direitos de, perpetuamente, utilizarem e mostrarem qualquer 
imagem e outras produções realizadas durante o evento. 

 

14. CÓDIGO DE ÉTICA 

 

14.1 Os participantes na prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de equipa, dirigentes 
desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova deverão cumprir e fazer cumprir os princípios 
definidos no Código de Ética, publicado pela Federação Portuguesa de Vela. 

 

 

 

 

Vilamoura, 30 de Abril de 2021 
 

 

    A Entidade Organizadora  
         CIMAV 


