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ANUNCIO DE REGATA 
 

1. ORGANIZAÇÃO 
 
 A autoridade organizadora constituída pelo Clube Naval do Funchal e Real Club Náutico de Arrecife, com a colaboração 

da Federação Portuguesa de Vela, Real Federación Española de Vela, Associação Regional de Vela da Madeira, 
Asociación Canaria de Clubes Náuticos e da Marina Portuguesa, levam a efeito a XIX REGATA INTERNACIONAL 

CANARIAS – MADEIRA. 
 

2. DATA E LOCAL  
 A XIX REGATA INTERNACIONAL CANÁRIAS – MADEIRA, terá largada dia 6 de Setembro de 2016, pelas 12h00 locais 

perto da cidade de Arrecife, ilha de Lanzarote. 
 

3. REGRAS 
3.1 A prova reger-se-á por: 
 

a) Regras de regata à Vela da I.S.A.F. 2013-2016 (RRV); 
 

b) As regras e regulamentos de medição ORC 2016; 
 

c) As ISAF Offshore Special Regulations em vigor. A prova será considerada de categoria 2; 
d)  O presente Anúncio de Regata (AR) e suas modificações; 
e) As Instruções de Regata (IR), incluindo os seus aditamentos, podem modificar qualquer uma das alíneas 

anteriores excepto a alínea b); 
f) Quando em conflito, as IR prevalecem sobre o AR. Altera a RRV 63.7. 
 

3.2  Para efeitos de publicidade será aplicado o Regulamento de publicidade da ISAF. Ao abrigo do mesmo Regulamento 
será exigida a todos os concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização; 

3.3 Desde o pôr-do-sol de cada dia, e até ao nascer do sol do dia seguinte, utilizar-se-á o Regulamento Internacional para 
Evitar Abalroamentos de Mar (RIEAM). 

  

4.   PARTICIPANTES 
4.1 Poderão participar na XIX REGATA INTERNACIONAL CANARIAS - MADEIRA, as seguintes embarcações: 

 
-     Classe ORC - Todos os barcos com certificado de medição ORC validos para o ano 2016; 

-  OPEN - Todos os barcos a vela sem certificado de medição ORC. 

5.  ELEGIBILIDADE 
 Os participantes deverão cumprir as condições de elegibilidade descritas no Apêndice 2 das RRV. É obrigatório a 

apresentação da licença desportiva Federativa actualizada para o ano de 2016, para todos os tripulantes na classe 
ORC e seguro de acidentes pessoais para a tripulação que participa na classe OPEN.  

 

6.  INSCRIÇÕES 
6.1 A Taxa de inscrição será de 200,00€ por barco, na classe ORC e 250,00€ por barco na classe OPEN; 

6.2  A data limite para efectuar a inscrição será as 17h30 do dia 22 de Agosto de 2016. Após esta data, poderão ser aceites 
inscrições, até às 14h00 horas do dia 5 de Setembro de 2016, acrescendo 50,00€ à taxa de inscrição. 

 As inscrições acompanhadas do comprovativo de transferência bancária deverão ser enviadas para: 

 
Clube Naval do Funchal 

Real Club Náutico de Gran Canaria 

Complexo Desportivo da Nazaré 
Avenida Estados Unidos da América 

9000 – 109 Funchal 

Av. Rafael Gonzalez, 1  
35500 Arrecife de Lanzarote 

Telef: +351 291 701 770 Telef: 00 34 928 814961 – 00 34 637 042110 

regatacanariasmadeira2016@clubenavaldofunchal.com nautica@rcna.es  
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6.3 O Pagamento da taxa de inscrição deverá ser efectuado por transferência bancária para: 
 

Banco Banco BPI 

IBAN PT50 0010 0000 4525 2650 0012 1 
BIC / SWIFT BBPIPTPL 

Titular CLUBE NAVAL DO FUNCHAL 
 -  A desistência da regata, não participação, anulação da inscrição ou incumprimento da Regra 4 da I Parte 

das RRV – 2013-2016, não obriga à Autoridade Organizadora, à devolução da taxa de inscrição. 
 

6.4 Cada skipper ou proprietário de uma embarcação deverá confirmar a sua inscrição, entre os dias 3 e 5 de Setembro de 
2016 no secretariado da regata no Real Club Náutico de Arrecife; 

-  Entrega do certificado de Medição ORC válido para 2016; 
-  Entrega das licenças federativas válidas para 2016 de todos os tripulantes para provas no estrangeiro; 
-  Entrega de licença de publicidade federativa (quando aplicável); 
-  Entrega de cópia da Apólice de seguro de responsabilidade civil em provas desportiva relativas a terceiros no 

estrangeiro; 
-     Entrega de Apólice de seguro dos tripulantes dos barcos em classe OPEN; 
-  Entrega do comprovativo de pagamento da taxa de inscrição; 

Aos participantes que cumpram com os requisitos aquando da confirmação da inscrição será entregue as 
Instruções de Regata. 

6.5  Não serão permitidas modificações e ou alterações ao certificado de medição ORC, depois das 12h00 do dia 5 de 

Setembro de 2016, hora das ilhas Canárias. 

6.6 Qualquer assunto, da regata deverá ser tratado no secretariado da regata. 

6.7 As embarcações que desejem parar nas Ilhas Selvagens, devem colocar essa informação no Boletim de Inscrição. A 
organização da Regata solicitará autorização às Autoridades competentes. 

 

7. PROGRAMA 
DATA HORA ACONTECIMENTO 

18 JUL 09h00 Início das inscrições 

22 AGO 17h00 Data Limite Inscrições 

23 AGO 12h00 Conferência de imprensa no RCNA 

1 SET 12h00 Conferência de imprensa no CNF 

3 SET 10h00 Inicio da confirmação de inscrições 

3/4 SET 10h00 Passeio Ilha Lanzarote / Convívio 
No final do passeio dia 4, almoço em Tabayesco, casa de Ye Cabrera (Armador del Antigua Craiova) 

5 SET 17h30 Data Limite confirmação de inscrições 

5 SET 18h30 Skippers meeting (RCNA) 

6 SET 12h00 Largada da Regata 

8 SET 10h00 Abertura Secretariado – Marina do Funchal 

8 SET 18h00 Abertura Feira do Mar – Marina do Funchal 

9 SET 13h00 Almoço Malta do Calhau – Convidados RCNA 

9 SET 18h30 Madeira Honra - Recepção às Tripulações – Instituto do Vinho  

9 a 11 SET Todo o dia Passeios turísticos/culturais – Levadas, Circuitos Cidade, Festa da Cerveja 

Feira do Mar – Marina de Funchal – Animação musical 

10 SET 19h30 Cerimónia de Entrega de Prémios e Jantar sede CNF 

10 SET 23h00 Festa Branca (CNF) 

11 SET Todo o dia Dia livre 

 

8.  PERCURSO 
8.1  O percurso decorrerá entre a cidade de Arrecife na Ilha de Lanzarote e o Porto do Funchal, na Ilha da Madeira, Numa 

distância aproximada de 291 milhas náuticas; 
8.2 O percurso obriga a deixar a Ilha de Lanzarote, deixando a ilha de Graciosa por Bombordo.  
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9.  CLASSIFICAÇÕES / CLASSES 
9.1  As classificações serão estabelecidas de acordo com o Sistema de Pontuação Baixa e segundo o sistema de abono de 

cada embarcação: 
CLASSE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

ORC Tempo Compensado = Tempo Real - OSN x Distância 

OPEN Tempo Compensado = Tempo Real + Bónus/Penalização Questionário 

 
9.2 A Autoridade organizadora reserva-se ao direito de estabelecer as seguintes sub classes: 
 

CLASSE GPH 

ORC 0 GPH < 510 seg. milha 

ORC 1 GPH Entre 510 e ≤ 600 seg. milha 

ORC 2 GPH Entre 601 e ≤ 650 seg. milha 

ORC 3 GPH Entre 651 e < 685seg. milha 

OPEN - 1 Barcos com mais de 8m ≤ 10m 

OPEN - 2 Barcos com mais de 10m ≤ 12m 

OPEN - 3 Barcos com mais de 12m 
  

9.3 Haverá uma classificação para cada uma das classes estabelecidas. Para formar uma classe deverá haver um mínimo de 5 
barcos inscritos na mesma classe. 

9.4 Em caso de não se cumprir o requisito do ponto anterior, os barcos poderão ser incorporados em uma outra classe, que 
mais se ajuste ao seu rating. A classe a inserir será a mais próxima do seu rating. Esta decisão será da inteira 
responsabilidade da entidade organizadora.  

9.5 Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadora.  
9.6 A um barco é apenas permitido estar inscrito num sistema de classificação. 
 

10.  SEGURANÇA 
10.1   Esta prova será considerada como Categoria 2, de acordo com os Offshore Special Regulations da ISAF; 
10.2  É da responsabilidade do proprietário, skipper ou responsável de cada barco cumprir com as disposições legais 

previstas para embarcações de recreio (áreas de navegação incluídas), tanto de carácter geral como especial, para o 
governo e segurança das mesmas; 

10.3   Todos os barcos, deverão manter escuta permanente através de Rádio VHF nos canais 16/9; 
10.4  Poderão ser realizados controlos de segurança e/ou medições a partir da hora limite de confirmação de inscrições. 
 

11. PRÉMIOS  
11.1  A cerimónia de entrega de prémios terá lugar na sede social do Clube Naval do Funchal, à Rua da Quinta Calaça nº32, 

no Funchal, no dia 10 de Setembro de 2016 pelas 19h30. 
11.2  Serão atribuídos os seguintes prémios: 

- Aos três primeiros classificados da geral ORC; 
- Ao primeiro classificado de cada classe ORC; 
- Ao primeiro classificado de cada classe OPEN;  
- Troféu “Dr Alivar Jones Cardoso”, para o barco que estabeleça o melhor tempo real. 
 

11.3 Os tripulantes inscritos numa embarcação até a um limite de 6 (seis), terão acesso gratuito à Cerimónia de Entrega de 
Prémios e jantar mediante bilhete pedido no secretariado da prova no Funchal. 

 Para tripulações superiores a 6 tripulantes, acresce o valor de 20,00€ por tripulante.  
 Para os acompanhantes terá um custo de 25,00€ por pessoa. Crianças até aos 12 anos pagam 10,00€. 
 

12.  POSTOS DE AMARRAÇÃO/ MARINAS 
12.1  Em Lanzarote, as embarcações participantes na regata, ficarão atracadas na nova Marina Lanzarote, em Arrecife. 

Terão estadia gratuita entre os dias 02 e 06 de Setembro de 2014, sendo que mesmas, obrigam-se a contactar o 
Secretariado da regata, para D. Alfredo Morales e-mail: nautica@rcna.es ou o nº telf. 0034 637 04 21 10, afim de 
acertarem o lugar de marina, sendo o contacto da marina: amorales@puertocalero.com / telf. 0034 626 488 663. 

 
 
 



 

XIX EDIÇÃO REGATA INTERNACIONAL 

CANÁRIAS - MADEIRA 
6 DE SETEMBRO DE 2016 

CLUBE NAVAL DO FUNCHAL 
REAL CLUB NAUTCO DE ARRECIFE 

 

 

                            
4 

12.2  Aos participantes na regata, não residentes na Região Autónoma da Madeira, a estadia na Madeira será gratuita até 
dia 11 de Setembro de 2016. Deverão contactar o Clube Naval do Funchal + 351 96 66 19 427 ou serviços da Marina do 
Funchal tel. 00 351 291 232 71 ou e-mail: marinafunchal@sapo.pt , afim de cumprirem as formalidades necessárias.   

 
12.3   Aquando da chegada às marinas, deverão os responsáveis de cada embarcação, contactar com os serviços das 

mesmas, afim de cumprir com quaisquer formalidades legais necessárias. Mais informações sobre as marinas, serão 
apresentadas no site do Clube Naval do Funchal e Real Club Náutico de Arrecife. 

 

13. RESPONSABILIDADES 
  Todos os que participam nesta prova/regata fazem-no sob a sua própria responsabilidade. 

 A Entidade Organizadora ou qualquer pessoa ou organismo envolvido na organização deste evento declinam toda e 
qualquer responsabilidade por perdas, danos, quer materiais ou pessoais, tanto em terra como no mar, que resultem 
como consequência da participação na referida prova / regata e o presente anuncio de regata. 

 Chama-se particular atenção para a Regra Fundamental 4, DECISÃO DE COMPETIR, da Parte 1 das RRV que estabelece: 
  “Um barco é o único responsável pela decisão de largar ou continuar em regata”. 

 

14.   SEGURO  
Cada barco participante, deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil contra 
terceiros de um montante adequado à atividade.  
Terão de fazer prova que o seguro cobre a travessia entre Canárias e Madeira. 
Os tripulantes federados deverão fazer a extensão do seu seguro desportivo, solicitando o mesmo à respectiva 
federação. 
As embarcações que participam em Classe OPEN também terão de apresentar seguro de ocupantes. 

  

15. DIREITOS DE IMAGEM 
Todos os direitos de imagem da XIX edição da Regata Internacional Canárias – Madeira, pertencem unicamente ao 
Clube Naval do Funchal e Real Club Náutico de Arrecife. 

 

16.     DESPORTIVISMO /FAIR PLAY 
Pede-se a especial atenção à preservação do meio ambiente, fauna e flora marítima e fair-play entre todos os 
participantes. 

 

17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As embarcações que não cumpram com o ponto nº10, alínea 10.2 deste anúncio de regata, poderão participar na 
regata ao abrigo do disposto no artigo 53º do Decreto-lei nº 124/2004 de 25 de Maio (RNR). 
Para o efeito deverão requerer a sua participação à Capitania do Porto do Funchal, até dia 22 de Agosto de 2016, e 
cumulativamente ter o seguinte equipamento a bordo durante a regata: 
 - Instalação de radiocomunicações de VHF com chamada selectiva digital (DSC) 
 - Uma rádio baliza de 406MHz 
 - Um ou mais jangadas pneumáticas com capacidade total para as pessoas embarcadas 
 - Três sinais visuais de socorro tipo Pára-quedas 
 - Três sinais visuais de socorro tipo Facho de mão 
 - Um sinal visual fumígeno 
 - Outros equipamentos previsto no RNR para o respectivo tipo de E.R. 
 - As embarcações terão que ter o livrete válido 
A autorização após vistoria por parte da autoridade marítima, apenas permite em caso das condições de tempo e 
mar (ondas e força do vento) previstas para a duração da viagem, sejam compatíveis, com a concepção de projecto 
de cada uma das E.R. 
  

18.   ALOJAMENTO e PROGRAMA SOCIAL 
Informações em: www.clubenavaldofunchal.com e www.rcna.info  

  
 

Autoridade Organizadora 
Clube Naval do Funchal 

Real Club Náutico de Arrecife 
 


