
 

 

PROCEDIMENTOS COVID-19 X REGATA DO INFANTE 

 

 

Caros Armadores, 

  

O contexto de pandemia que vivemos obrigou-nos a ajustar alguns dos momentos que tanto caracterizam 

a Regata do Infante. Este documento pretende facilitar-vos a consulta dos procedimentos que deverão 

seguir e outras informações de interesse. 

  

Briefing de apresentação da regata 

• Terá lugar na sexta-feira, às 21h30, no piso superior do restaurante do Sport Clube do 
Porto (SCP) 

• Apenas estará autorizada a presença de um elemento de cada tripulação 
• Será realizada medição de temperatura à entrada e todos os presentes deverão utilizar 

máscara 

  

Processo de inscrição 

• O processo de inscrição deverá ser iniciado por via digital, através do seguinte 
link: https://forms.gle/c14SktTr3SVGm7UE9 

Todas as embarcações deverão completar o processo de inscrição até quarta-feira, dia 16, às 21h, com 

o número exacto de tripulantes que trarão a bordo. Desse número que informem através do form 

serão encomendados os caterings para cada barco. 

  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/c14SktTr3SVGm7UE9


 

 

Momentos 

• Almoço na Douro Marina – todos os participantes deverão almoçar a bordo da embarcação 
onde estejam a participar na regata. Os almoços serão disponibilizados na zona de check 
in da Douro Marina, junto à área técnica e escritório da BBDouro 

• Final da regata na Bacia de Leixões – a chegada será em frente ao Yate Clube do Porto 
(YCP). Todos os barcos serão convidados a fundear nesta zona, onde teremos música 
ao vivo a partir da varanda do YCP, acompanhada por cerveja Carlsberg entregue a bordo 
através de semi-rígidos da organização. A distribuição de prémios e o sorteio de 
equipamentos náuticos serão feitos com os meios áudio da banda e os prémios serão 
entregues nos barcos. A entrada no restaurante do YCP não estará autorizada e 
apenas serão elegíveis para o sorteio os barcos que estejam fundeados e presentes 
no momento. 

  

Procedimentos COVID19 

• Todos os Responsáveis por cada embarcação inscrita deverão assinar o termo de 
responsabilidade anexo a este documento, responsabilizando-se pela sua tripulação, que 
deverá ser entregue na sexta-feira na reunião ou enviada por email. A não assinatura 
deste documento resultará na não elegibilidade para participação na X REGATA DO 
INFANTE. 

• Todos os participantes deverão utilizar máscara, enquanto em navegação. A não 
utilização de máscara, verificada por qualquer elemento da organização, resultará 
numa penalização de 20% na pontuação da embarcação na regata em questão. 

 


