
 

 

ANÚNCIO DE REGATA 

ORGANIZAÇÃO  

A Autoridade Organizadora constituída conjuntamente pela ANR – Associação Náutica de Recreio, SCP – Sport Club do Porto e 

Clube We do Sailing powered by BBDouro com o patrocínio da Clinica Lusíadas Gaia anunciam a realização da XI Regata do Infante 

2021, para as classes Cruzeiros TEMPO REAL e Platu25 que será disputada no dia 18 de Setembro de 2021, ao largo de Matosinhos, 

Porto e Vila Nova de Gaia. 

 

1. REGRAS 

1.1.  A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de Regata à Vela. 

1.2.  Para as Classe TEMPO REAL a ISAF Offshore Special Regulations , Categoria 4, será aplicada. 

Para a Classe Platu25, o documento Class Rules, disponível para consulta em:  

http://www.platu25.com/tabid/285/Default.aspx 

Quando em conflito, as instruções de regata (IdR) prevalecem sobre o anúncio de regata (AdR). Altera a RRV 63.6. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL E PUBLICIDADE 

2.1. Ao abrigo do Regulamento 20 da ISAF será exigido a todos os barcos a colocação de autocolantes fornecidos pela 

organização. 

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

2.2. A regata será aberta aos seguintes barcos: 

a) TEMPO REAL - barcos que não possuam qualquer tipo de certificado e que aceitem correr em tempo real. Caso 

existam um mínimo de 5 embarcações por divisão, serão criadas as seguintes sub-classes: 

• Tempo Real até 27.9 pés designada por ANR 1 

• Tempo Real de 28 a 37.9 pés designada por ANR 2 

• Tempo Real mais de 38 pés designada por ANR 3 

Caso não existam um mínimo de 5 embarcações numa determinada sub-classe, será analisada caso a caso a transferência de 

embarcações para a sub-classe acima ou abaixo, mediante tamanho e performance relativa das mesmas. 

b) Beneteau Platu 25 

 

http://www.platu25.com/tabid/285/Default.aspx


 

 

2.3. Barcos elegíveis podem enviar a sua inscrição, para a BBDouro, até 15 de setembro de 2021.  

2.4. Form para inscrição:  

a) https://forms.office.com/r/e274D1FSKN  

 

 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1. Para embarcações cujo armador seja sócio da ANR ou SCP a taxa de inscrição será de 10€ por embarcação com Skipper 

incluído e 6€ por tripulante. Para não sócios a taxa de inscrição é de 16€ por embarcação, Skipper incluído, e 6€ 

por tripulante. O pagamento deverá ser remetido, em cheque ou por transferência bancária, junto com o boletim de 

inscrição; 

3.2. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo referido sendo que, em caso 

de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida de mais 100%; 

 

4. PROGRAMA  

4.1. Confirmação de Inscrições 

Todas as embarcações deverão confirmar a sua inscrição, na secretaria de regata, das 21:30 às 00:00 do dia 17 de 

setembro de 2021. 

 

4.2. Regatas 

Data Hora Classe Evento 

18/09 10:30 TEMPO REAL E PLATU25 Sinal Advertência da 1ª Regata do Dia  

18/09 15:30 TEMPO REAL E PLATU25 Sinal Advertência da 2ª Regata do Dia  

 

4.3. Social 

Data Hora Evento 

17/09 A partir das 21:30 Reunião Skippers – Sport Club do Porto 

18/09 Após 1ª Regata Almoço – Douro Marina a bordo 

18/09 Após 2ª Regata 

Sunset Party by Lusíadas Saúde e Cerimónia de 

distribuição de prémios – Zona de fundeio em 

frente ao YCPorto. Todas as tripulações 

permanecem a bordo. 

 

https://forms.office.com/r/e274D1FSKN


 

 

Nota: Para o almoço, todos os velejadores inscritos deverão apresentar a pulseira fornecida para acesso e consumo de produtos a que têm 

direito.  

 

4.4. Número de Regatas 

Classes Número de Regatas 

TEMPO REAL E PLATU25 2 Costeiras 

 

 

 

 

5. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

5.1. Todos os proprietários ou Skippers terão de assinar pessoalmente o condigo de conduta/termo de responsabilidade 

COVID-19 em nome de toda a sua tripulação no secretariado da Regata do Infante, localizado e devidamente identificado 

no Sport Club do Porto, dentro do período estabelecido no ponto 4.1 deste anúncio de regata. 

5.2. A inscrição será confirmada quando forem apresentados e entregues os seguintes documentos extra: 

 (a) Cópia de recibo de pagamento de seguro para o período do evento e de acordo com o ponto 15 deste anúncio de 

regata. 

(b) Listagem de todos os tripulantes 

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, a partir das 21:30 horas do dia 17 de setembro de 2021, após 

a confirmação da respetiva inscrição. 

7. LOCALIZAÇÃO DA REGATA 

7.1. A sede operacional da regata terá lugar nas instalações do Sport Club do Porto.  

7.2. As regatas serão disputadas ao largo de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia com parte do percurso efetuado no Rio 

Douro. 

 

8. SISTEMA DE PENALIZAÇÕES 

A RRV 44.1 é alterada para que a penalização alternativa para uma regra da parte 2, seja uma rotação de uma volta, incluindo 

uma viragem de bordo e uma cambadela. 

 

 



 

 

9. PONTUAÇÃO 

9.1. Será utilizado o sistema de pontuação baixa, descrito no Apêndice A4 das RRV. 

9.2. Será necessário completar uma regata para validar a prova. 

 

10. BARCOS DE APOIO 

10.1. Os barcos de apoio terão de estar identificados com uma bandeira identificativa, com um mínimo de 50cmX40cm, dos 

barcos que estão a apoiar. 

10.2. As amarrações dos barcos de apoio serão da exclusiva responsabilidade de cada barco. 

 

 

 

 

11. AMARRAÇÕES  

11.1. As amarrações dos barcos que tenham sido aceites a participar, serão gratuitas na Marina Porto Atlântico, de 12 de 

Setembro de 2021 a 26 de Setembro de 2021. A partir desta data, estará em funcionamento o tarifário da Marina Porto 

Atlântico (www.marinaportoatlantico.net). 

11.2.  Os barcos terão de ficar nos lugares atribuídos pela Autoridade Organizadora. À entrada da Marina Porto Atlântico, 

cada embarcação deverá contactar a Marinharia, no Canal VHF 9 ou telefone 229964895, para atribuição de lugar. 

11.3.  As amarrações serão ocupadas por inteira responsabilidade do armador de cada barco. 

11.4.  Para períodos fora dos descritos no ponto 11.1, os armadores deverão entrar em contacto direto com a Marina   Porto 

Atlântico. Todos os barcos deverão fazer o check in e check out na Marina Porto Atlântico. 

11.5.  No intervalo entre a 1ª e 2ª Regata do dia, as amarrações das embarcações são gratuitas na Douro Marina. Para     

atracação deverão ser integralmente respeitadas as instruções da marinharia e dos elementos da organização por forma 

a uma organização do espaço com o mínimo de impacto na normal operação da marina. 

 

12. RADIO COMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO 

12.1.  Um barco só pode efetuar ou receber transmissões por rádio, enquanto em regata, que estejam à disposição de todos 

os barcos. Esta restrição aplica-se também a telefones móveis. 

12.2.  Todos os barcos concorrentes das classes Cruzeiro devem manter escuta permanente em VHF – Canal 72. 
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12.3.  Poderá ser exigido a um ou mais barcos que levem a bordo câmaras de filmar, equipamentos de som ou equipamentos 

de posicionamento, assim como convidados, de acordo com especificações da Autoridade Organizadora. 

 

13. PRÉMIOS  

Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada classe, caso existam mais de 5 participantes em cada classe. 

Serão também sorteadas diversas ofertas por entre os barcos participantes, durante a cerimónia de entrega de prémios. 

 

14. 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, ou lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da Prova. 

 

 

 

 

15. SEGURO 

Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil contra terceiros de 

um montante mínimo igual ao exigido pela legislação portuguesa para a náutica de recreio. 

 

16. DIREITOS DE IMAGEM 

Por participar nesta regata, os concorrentes garantem automaticamente à Autoridade Organizadora e seus patrocinadores os 

direitos de utilizarem e mostrarem qualquer imagem e outras produções editadas durante o evento. 

 

17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Todos os participantes deverão ler e conhecer o documento “Procedimentos Covid-19 X Regata do Infante”.  

• Localização  

Marina Porto Atlântico, Molhe Norte de Leixões – 4450 – 718 Leça da Palmeira, Portugal                                         

 Latitude: 41º 11,0º N            Longitude: 8º 42,64’ W            VHF: Canal 9 

Douro Marina, Rua de Praia - 4400 - 554 Vila Nova de Gaia, Portugal 

Latitude: 41º 08´ 35``N        Longitude: 8º 39´02´´W          VHF: Canal 9 

 

 



 

 

 

• Contactos:  

Logística e Regata:  Diogo Barros: + 351 936 740 163 / diogo.barros@bbdouro.com 

Tiago Morais: +351919380037/tiago.morais@bbdouro.com                                                                                     

André Sá Coutinho: +351 962 383 696 / andre.sacoutinho@bbdouro.com                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

 

• Dados Bancários – BBDouro, Unipessoal LDA 

 
NIB - Número de Identificação Bancária 

0010 0000 47591700001 62 

IBAN - Número Internacional de Conta Bancária 

PT50 0010 0000 4759 1700 0016 2 

SWIFT/BIC:  BBPIPTPL 
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