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Vela Solidária em parceria com o Clube de Vela de Lagos e com o Iate Clube da 
Marina de Portimão e com o apoio da Marina de Lagos e da Marina de Portimão, 
organiza nos dias 26 e 27 de Setembro de 2020, Travessia da Baía em Cruzeiro, 
aberta a todas as embarcações de cruzeiros, sendo a mesma regida pelo seguinte: 
 

REGULAMENTO 

1 – CALENDÁRIO 

A Travessia da Baía em Cruzeiro será realizada nos dias 26 e 27 de Setembro de 

2020, com a largada prevista para as 12:00 horas. 

 

2 – INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas em impresso próprio, anexo a este regulamento e 

deverão ser entregues na secretaria do Clube de Vela da Lagos, até 60 minutos antes 

do sinal de advertência da primeira regata, ou enviado por correio eletrónico para: 

clubevelalagos@gmail.com 

 

3 – TAXA DE INSCRIÇÃO 

A taxa de inscrição será de 10€ por tripulante. 

As embarcações de Escola de Vela de Cruzeiro dos clubes algarvios estão isentos do 

pagamento da taxa de inscrição. 

A taxa de inscrição deverá ser efetuada através de 

 

4 – PARTICIPAÇÃO 

A Regata está aberta a embarcações de cruzeiro à vela, na classe NHC.  

A Autoridade Organizadora atribuirá handicap a todas as embarcações inscritas, não 
podendo este ser alvo de protesto pelos representantes das embarcações. 

É obrigatória a apresentação do seguro da embarcação e o seguro de acidentes 

pessoais, conforme legislação em vigor. 
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5 – REGRAS 

Serão utilizadas, como referência, as Regras de Regata à Vela da I.S.A.F. para 

2017/2020, com as prescrições da Federação Portuguesa de Vela, e o sistema de 

bandeiras do Código Internacional de Sinais (C. I. S.). 

 

6 – CLASSIFICAÇÕES 

A classificação será determinada pelo por tempo corrigido, utilizando como referência 

as tabelas de correção de tempo da RYA através da National Handicap for Cruisers 

(NHC) - Base List, com as necessárias adaptações. 

 

7 – PERCURSO 

Ver Anexos 

 
Dia 26  
Largada (Lagos) – Rondar armação pesca da Praia da Luz por bombordo – Passa a 
norte dos navios afundados (Alvor) – Chegada a Portimão 
 
Dia 27 
Largada (Portimão) - Passa a norte dos navios afundados (Alvor) – Rondar armação 
pesca da Praia da Luz por bombordo – Chegada a Lagos  

 
 

8 – LINHA DE LARGADA  

No Sábado (26 de Setembro): A linha de largada será definida pelo farol Este (Verde) 

da entrada da barra de Lagos e uma embarcação da organização. 

No Domingo (27 de Setembro): A linha de largada será definida pelo mastro de sinais 

com a bandeira CR instalado na embarcação da organização e uma boia, cónica, de 

cor laranja. 

 

11 – LINHA DE CHEGADA  

No Sábado (26 de Setembro): A linha de chegada será definida pelo mastro de sinais 

com a bandeira CR e uma bandeira azul instalado numa embarcação da organização 

e pelo no molhe Oeste (vermelho) da Barra de Portimão. 
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No Domingo (27 de Setembro): A linha de chegada será definida pelo mastro de sinais 

com a bandeira CR e uma bandeira azul instalado numa embarcação da organização 

pelo farol Este (Verde) da barra de Lagos. 

 

12 – SINAIS DE LARGADA E DE CHEGADA 

a) sinal de largada: 

Os procedimentos para os sinais de largada terão inicio às 12:00 de cada dia de 

regatas.  

Os sinais de largada terão a seguinte sequência: 

   5 minutos    – advertência – bandeira “Q”, com 1 sinal sonoro 

4 minutos    – preparação – bandeira “P”, com 1 sinal sonoro 

1 minuto – arreada bandeira “P”, com 1sinal sonoro 

 largada – arreada bandeira “Q” com 1 sinal sonoro prolongado 

 

Serão considerados todas as embarcações que cruzarem a linha de largada até 10 

minutos após o sinal de largada. 

 

b) sinal de chegada:  

A chegadas de cada embarcação será definida por uma bandeira azul e um sinal 

sonoro. 

 

13 – PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados. 

 

 

 

14 – CONDIÇÕES NAS MARINAS 
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As embarcações inscritas e participantes na regata poderão usufruir de um posto de 

amarração na Maria de Portimão ou na Marina de Lagos, nos dias 25 e 27 de 

setembro, sem qualquer custo. 

No dia 26 de setembro, todas as embarcações terão um lugar de amarração na Marina 

de Portimão. 

As embarcações inscritas e participantes na regata poderão usufruir de um posto de 

amarração na Maria de Portimão ou na Marina de Lagos entre os dias 20 e 25 ou 

entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, usufruindo de 20% de desconto. 

Todas as embarcações que necessitem de reservar lugar na Marina de Portimão ou 

na Marina de Lagos deverão realizar a inscrição na Travessia da Baia em Cruzeiro, 

até às 12:00 do dia 24 de Setembro, sob pena de não poder ser garantido um posto 

de amarração na marina pretendida. 

 

15 – RESPONSABILIDADE 

Não poderá ser imputada à organização qualquer dano ou prejuízo, material ou 

pessoal, sofrido pelos participantes no decorrer da prova, sendo de responsabilidade 

dos participantes a decisão de participar, continuar ou abandonar a prova. 

Toda a comunicação referente à regata será efetuada por VHF em canal 72 

 

16 – PROGRAMA SOCIAL 

De forma a serem cumpridas as regras da DGS não existirá programa social.  

No final de cada dia de regata será entregue a cada embarcação, bebidas frescas, de 

forma a que cada equipa possa festejar de forma segura a borda da sua embarcação.  

O encerramento terá lugar às 17:00 horas do dia 27 de Setembro, na Marina de Lagos. 
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
 

TRAVESSIA DA BAÍA EM CRUZEIRO 
 

Vela Solidária  
Clube de Vela de Lagos / Iate Clube da Marina de Portimão 

 

26 e 27 de Setembro 2020 
 
Agradeço a inscrição do Barco: 

Nome  

Modelo  

Comprimento  

Boca  

 
Timoneiro: 

Nome: Lic. Desp. Nº  
Clube: Data de Nasc.: ____/____/____ 

 
Tripulantes: 

Nome: Lic. Desp. Nº  
Clube: Data de Nasc.: ____/____/____ 
Nome: Lic. Desp. Nº  
Clube: Data de Nasc.: ____/____/____ 
Nome: Lic. Desp. Nº  
Clube: Data de Nasc.: ____/____/____ 
Nome: Lic. Desp. Nº  
Clube: Data de Nasc.: ____/____/____ 
Nome: Lic. Desp. Nº  
Clube: Data de Nasc.: ____/____/____ 
Nome: Lic. Desp. Nº  
Clube: Data de Nasc.: ____/____/____ 

 
Declaro sujeitar-me às Regras de Regata à Vela (RRV) da ISAF, às Prescrições da FPV, ao 
Regulamento desta Prova, comprometendo-me a não recorrer para qualquer Autoridade ou 
Tribunal não previstos nas RRV. 

 ,  de  de 20 20 

 
Assinatura ___________________________________________________ 
 

E-mail do Timoneiro  

Telefone  
 


