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Regata dos 9 Faróis 

ANÚNCIO DE REGATA 
 

O Sport Algés e Dafundo, com o apoio da PLogP, Lda., APIBARRA, Associação Nacional de 
Cruzeiros, Marina de Cascais e Porto de Recreio de Oeiras, anuncia a realização da Regata dos 9 
Faróis, aberta a embarcações da Classe ANC e Tipo 4,3,2 e 1, que será disputada no próximo dia 08 de 
Junho, no estuário do Tejo.  
1. REGRAS 

1.1. A Prova será disputada de acordo com as Regras de Regata à Vela da ISAF 2009/2012 (RRV) 
1.2. Substituição das regras da Parte 2 (RRV) pelas regras de direito a rumo do RIEAM desde a 

hora do pôr do Sol do dia 8 de Junho até ao nascer do Sol do dia 9 de Junho. 
1.3. As embarcações participantes deverão ter classificação mínima de ER Tipo 4 (Capitulo 2 Artigo 

3º Dec.Lei 122/2004). 
1.4. A Prova será disputada de acordo com as Regras da classe e grupos; 6 barcos formam uma 

classe ou grupo. 
1.5. Para efeitos de publicidade será aplicado o Regulamento 20 da ISAF, Código de Publicidade. 

Ao abrigo do mesmo Regulamento poderá ser exigido a todos os concorrentes a colocação de 
uma bandeira fornecida pela organização no momento da inscrição. 

1.6. Quando em conflito, as Instruções de Regata prevalecem sobre o Anúncio de Regata. 
2. ELIGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

2.1. Só serão aceites inscrições de barcos com certificados de medição válidos à data da regata. 
2.2. As inscrições devem ser enviadas para:  

Sport Algés e Dafundo (Até às 17:30 do dia anterior à prova) 

Av. Brasília – Doca de Belém 1400-048 Lisboa 

E-mail. vela@algesedafundo.pt 
Associação Nacional de Cruzeiros (Até às 17:30 do dia anterior à prova) 
Edifício Vasco da Gama piso 1 R. Gen. Gomes Araújo 1399-005 Lisboa 
Tel. 213958910 

2.3. Só podem participar na prova, as embarcações que possuam seguro para provas desportivas e 
em que todos os tripulantes sejam possuidores de Licença desportiva válida ou seguro de 
acidentes pessoais. 

2.4. O número máximo de barcos inscritos será de 20, aceites pela ordem de inscrição. 
3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

Classe ANC A - 20€                Classe ANC B / E - 15€                Classe ANC D - 10€ 
Os sócios do Sport Algés e Dafundo têm 10% de desconto. 
As formas de pagamento são: 
- Cheque endossado ao “Sport Algés e Dafundo” 
- Pagamento nas instalações do SAD ou ANC. 
-Transferência bancária para o NIB: 0033-0000-45320332629-05 e envio do comprovativo para o email: 

vela@algesedafundo.pt 
4. PROGRAMA 

Dia 08/06/2011 – Primeiro sinal de Advertência para a largada às 19.55 h,  
No fim da regata será distribuído um pequeno-almoço nas instalações do Sport Algés e Dafundo na 
Doca de Belém.  

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão à disposição dos concorrentes no website em 

www.sportalgesedafundo.com até dois dias antes da prova. 
6. PREMIOS 

6.1. Classe ANC; Classificação por divisões – Os prémios serão atribuídos a barcos que concluam a 
regata de acordo com o seguinte critério: 3 barcos um premio, 6 barcos dois prémios, mais de 6 
barcos três prémios. 

7. DISTRIBUIÇÃO PRÉMIOS 

A distribuição de prémios terá lugar nas instalações do Sport Algés e Dafundo em Belém, no dia 24 de 
Junho de 2012. 

8. SEGURANÇA 

Aos barcos inscritos será exigida a colocação temporária de um localizador GPS, alimentado em 
tomada de 12V DC tipo isqueiro, a devolver no final da prova. O percurso de cada barco poderá ser 
seguido em http://www.plogp.pt/logregatta. A não devolução do equipamento fornecido obrigará o 
armador do barco ao pagamento de um localizador no valor de 170 euros (IVA incluído). 


