
    

 
 

49º Torneio Internacional de Vela do Carnaval 
18, 19 e 20 de Fevereiro de 2023 

Vilamoura 
 

ANÚNCIO DE REGATA 

O Clube Internacional da Marina de Vilamoura (CIMAV) e o Capable Planet Clube Náutico, em 

conjunto com a Federação Portuguesa de Vela e com a colaboração da Associação Regional de 

Vela do Sul, anunciam a realização do 49º Torneio Internacional de Vela do Carnaval, que será 

disputado no Campo de Regatas de Vilamoura - Quarteira, Algarve, Portugal, nos dias 18, 19 e 

20 de Fevereiro de 2023. 

1 REGRAS 

1.1 A prova será disputada de acordo com as regras, tal como definidas nas Regras de Regata à 

Vela (RRV); 

1.2 RRV Apêndice P - Procedimentos Especiais para a Regra 42, será aplicado; 

1.3 Serão aplicadas as Regras das Classes; 

1.4 As prescrições da Autoridade Nacional serão aplicadas; 

1.5 Em caso de conflito de linguagem, prevalece a versão inglesa. 

 

2 PUBLICIDADE 

Pode ser requerido aos barcos participantes que exponham publicidade escolhida e fornecida 

pela autoridade organizadora de acordo com o Regulamento 20 da World Sailing - Código de 

Publicidade. 

 

3 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

3.1 A Prova estará aberta a barcos das Classes: Optimist, 420, 470, Snipe, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 

7, Finn e Dart 18; 

3.2 Os participantes elegíveis podem inscrever-se preenchendo o Boletim de Inscrição via digital 

através do LINK: 

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/49TIVC22-en. 

3.3 O prazo limite para pagamento das inscrições, sem agravamentos, é o dia 12 de Fevereiro 2023. 

3.4 A Autoridade Organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não Inscrições após o prazo 

estabelecido no ponto 3.2. 

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/49TIVC22-en


    

 
 

3.5 As datas-limite de Inscrição referidas nos números anteriores, não poderão ser inferiores às 48 

horas que antecedem a hora de largada da primeira regata da Prova (Artigo 6.4.1 - 

Regulamentos Desportivos); 

3.6 O Formulário de Permissão Parental (Anexo B) deverá ser preenchido para inscrições de todos 

os participantes menores de 18 anos. Este formulário após ser preenchido deverá: 

3.6.1 Ser enviado para o secretariado da prova por email para race.office@prowgroup.com  , 

3.6.2 Ser apresentado no secretariado da prova no ato da confirmação das inscrições. 

3.7 Os concorrentes poderão confirmar a sua Inscrição de duas formas: 

3.7.1 Pessoalmente no dia 17 de Fevereiro de 2023 fazendo prova das suas Licenças Desportivas 

válidas para o ano em curso, no Secretariado da Prova localizado nos escritórios Vilamoura 

Sailing. 

3.7.2 No caso de já ter realizado antecipadamente o pagamento, online via plataforma SKYPE, 

através do email: info.prowgroup@gmail.com no horário das 09h00 as 17h00 dos dias 16 e 

17 de Fevereiro de 2023. 

 

4 TAXAS DE INSCRIÇÃO 

4.1 As taxas de inscrição requeridas são as seguintes: 

 

Classe Pago até 

12 Fevereiro 2023 

Pago após 

12 Fevereiro 2023 

Optimist 45 € 67,5 € 

ILCA 4 | ILCA 6 | ILCA 7 | Finn 55 € 110 € 

420 ( PAN SUL ) 55 € 82.5 € 

470 | Dart 18 70 € 140 € 

Snipe ( Campeonato Regional Sul ) 55 € 82.5  € 

Treinadores (1)| Barcos de Apoio  50 € 100 € 

(1) – Treinadores da classe 420 e Snipe isentos de taxa de inscrição 
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4.2 As taxas de inscrição deverão ser pagas por: 

 

CIMAV – Clube Internacional da Marina de Vilamoura 

Novo Banco - NIB: 0007 0390 00004200009 75 

IBAN: PT50 0007 0390 0000 4200 0097 5 

SWIFT: BIC BESCPTPL 

Todos  os  documentos  de   transferência   deverão  ser  claramente anotados com: os números 

de vela e nomes dos velejadores e seus clubes ou países. Deverão ser enviadas para o 

CIMAV via e-mail – secretaria@cimav.org  

5 PROGRAMA 

ASA – A ser anunciado 

5.1 9 regatas estão previstas para cada classe; 

5.2 Reunião de treinadores: Será realizada uma reunião online com os treinadores, dia 18 de 

Fevereiro de 2023, às 10h00. As credenciais de acesso á reunião online serão disponibilizadas 

nos canais de comunicação do evento; 

5.3 Não será efetuado nenhum sinal de advertência depois das 16:00 do dia 20 de Fevereiro de 

2023; 

 

6 MEDIÇÕES 

6.1 Poderão ser feitas inspeções, a qualquer momento durante o evento; 

6.2 Qualquer substituição de equipamentos, deverá ser previamente aprovada pela Comissão de 

Regatas. 

 

17 Fevereiro 2023 Sexta-feira 09:00 às 22:00 Confirmação de inscrições 

18 Fevereiro 2023 Sábado 12:00 Sinal de Advertência para a 1ª 

Regata do dia 

19 Fevereiro 2023 Domingo ASA Sinal de Advertência para a 1ª 

Regata do dia 

20 Fevereiro 2023 Segunda-feira ASA Sinal de Advertência para a 1ª 

Regata do dia 

mailto:secretaria@cimav.org


    

 
 

7 INSTRUÇÕES DE REGATA 

As instruções de regata estarão disponíveis na página do evento antes do dia 18 de Fevereiro 

de 2023. 

 

8 CAMPOS DE REGATA/ PERCURSOS 

8.1 Os Campos de Regata encontram-se fora da Marina de Vilamoura, ver Anexo A; 

8.2 Os percursos serão Trapézio Olímpico, Trapézio Optimist ou Barlavento/ Sotavento. 

 

9 PONTUAÇÃO 

9.1 Será utilizado o sistema de pontuação Baixa de acordo com as RRV Apêndice A; 

9.2 Uma Regata por classe é necessária para validar a prova. 

 

10 BARCOS DE APOIO 

10.1 As embarcações de Pessoas de Apoio deverão inscrever-se no através do LINK: 

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/49TIVC22-en  

10.2  Durante a inscrição, os barcos de apoio receberão uma bandeira numérica que identificará a 

embarcação, (contra caução de 20 €) - esta bandeira terá de ser exposta durante todo o evento. 

 

11 PARQUEAMENTO 

Enquanto em terra, os barcos deverão permanecer parqueados nos seus lugares 

atribuídos, no parque de embarcações. 

 

12 COMUNICAÇÕES VIA RÁDIO 

Exceto em uma emergência, um barco não deve fazer nem receber transmissões de rádio, 

mensagens de texto ou chamadas de telemóvel enquanto estiver navegando. 

 

13 PRÉMIOS 

Serão dados prémios aos três primeiros de cada classe, assim como à primeira tripulação 

feminina, também de cada classe, se esta não estiver entre os três primeiros classificados. 

 

14 SEGURO 

Todos os barcos participantes deverão estar cobertos por uma Apólice válida de Seguro de 

Responsabilidade Civil por danos causados a terceiros, por acidente ou série de acidentes 

resultantes do mesmo evento, no valor mínimo de 250.000,00€, seja qual for o número de 

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/49TIVC22-en


    

 
 

vítimas ou a natureza dos danos. 

 

15 REGRAS ESPECÍFICAS 

15.1  O número mínimo de barcos participantes para validar a Prova (barcos que efectuem pelo 

menos uma largada) é: 

15.1.1 - 04 (quatro) para as Classes Olímpicas. 

15.1.2 - 05 (seis) restantes classes. 

15.2  Classe Optimist: Os velejadores serão agrupados por escalão, Juvenil e Infantil. Se existirem 

mais do que 80 inscrições num escalão, a Organização reserva-se o direito de os dividir em 

grupos existindo uma fase de qualificação e uma final. As regras para formação de grupos e o 

formato de competição, serão definidas nas IdR; 

 

16 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

16.1  A RRV 4 das Regras de Regata à Vela afirma: “A responsabilidade da decisão de um barco 

participar numa regata ou de continuar em regata é unicamente sua.”; 

16.2  O desporto da Vela é por natureza um desporto imprevisível e, portanto, envolve inerentemente 

um elemento de risco. Ao participar no evento, cada concorrente concorda e reconhece que: 

16.2.1 Está ciente do elemento inerente de risco envolvido no desporto e aceita a responsabilidade 

pela exposição de si próprio, de sua tripulação e do seu barco a tais riscos inerentes durante 

a participação no evento; 

16.2.2 É responsável pela sua segurança, da sua tripulação, do seu barco e dos seus bens, esteja 

navegando ou em terra; 

16.2.3 Aceita a responsabilidade por qualquer lesão, dano ou perda na medida em que sejam 

causados por ações próprias ou omissões; 

16.2.4 O seu barco está em boas condições, equipado para navegar no evento e os seus tripulantes 

estão aptos a participar; 

16.2.5 A existência de uma Comissão de Regata, barcos de apoio oficias e outros meios oficiais e 

voluntários não o isenta de suas próprias responsabilidades; 

16.2.6 A responsabilidade dos barcos de segurança fica limitada à assistência que é possível 

prestar nas condições existentes, especialmente com condições climatéricas extremas. 

16.2.7 É sua responsabilidade familiarizar-se com os riscos específicos deste local ou evento para 

os quais tenha conhecimento, em quaisquer regras e informações produzidas para o evento 

e participar em qualquer briefing de segurança realizado. 

 



    

 
 

17 CONSENTIMENTO DE IMAGENS 

17.1  Ao participar nesta prova, todos os participantes, seus acompanhantes, treinadores, chefes de 

equipa, pessoas de apoio, dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova, 

concedem à Autoridade Organizadora e às Classes Olímpicas o direito perpétuo de fazer, usar 

e mostrar, de vez em quando e a seu critério, quaisquer filmes ou imagens ao vivo, gravada ou 

filmada e outras reproduções do concorrente durante o período da competição, sem direito a 

qualquer remuneração; 

17.2  Aos concorrentes pode ser requerido o transporte de câmaras, equipamento de som ou 

equipamento de posicionamento conforme especificado pela Autoridade Organizadora; 

17.3  Os concorrentes podem ser solicitados para entrevistas e conferências de imprensa durante o 

Campeonato. 

 

18 OUTRAS INFORMAÇÕES 

HOTÉIS OFICIAIS DO 49º TORNEIO INTERNACIONAL DE VELA DO CARNAVAL 

Dom Pedro Vilamoura 

Telef: +351 289 300 700  

vilamoura.booking@dompedro.com 
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ANEXO A – CAMPOS DE REGATA 

  



    

 
 

ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARENTAL 

 

Autorização Parental 

(Menores 18 anos)  

  



    

 
 

 


