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Regata solidária pela Ucrânia 
CRUZEIROS – Tempo Real e Platu25 

21 de Maio de 2022 
 

Anúncio de Regata  
 

ORGANIZAÇÃO   
A Autoridade Organizadora Yate Clube do Porto e ANR - Associação Náutica de Recreio, com o apoio da 

Associação Regional de Vela do Norte e da Marina Porto Atlântico, em Leixões, anuncia a realização da 

Regata solidária pela Ucrânia, que será realizada no dia 21 de Maio de 2022 ao largo de 

Leixões.   
  

Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da FPV e que 

durante a Prova estarão afixadas no Quadro Oficial de Avisos. 

 

1. REGRAS   
1.1. A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de Regata à 

Vela.  
1.2. Para a Classe TEMPO REAL a WS Offshore Special Regulations , Categoria 4, será aplicada.  

Para a Classe Platu25, o documento Class Rules, disponível para consulta em:  

http://www.platu25.com/tabid/285/Default.aspx  

 

Quando em conflito, as instruções de regata (IdR) prevalecem sobre o anúncio de regata (AdR). Altera a 

RRV 63.7. 

 

 
2. A Regata solidária pela Ucrânia tem como finalidade reunir donativos (aceites até 31 de Maio 

2022) para apoiar famílias ucranianas refugiadas, que se encontram actualmente a residir nos 
concelhos de Matosinhos e Porto, em articulação com os centros de acolhimento destes 
municípios. 

Assim, para donativos o IBAN é: PT50 0007 0513 0001 2190 0083 7 (mencionar “donativo 
regata ucrânia” e enviar a comprovativo para o email: secretaria@ycporto.pt) 
São também aceites donativos em géneros (entregues nas instalações do Yate Clube do Porto): 
roupa senhora e criança (preferencialmente de verão), brinquedos, artigos de higiene e bens 
alimentares não refrigerados/não perecíveis. 
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3. IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL E PUBLICIDADE  

3.1. Ao abrigo do Regulamento 20 da WS será exigido a todos os barcos a colocação de autocolantes 

fornecidos pela organização.  

 
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

4.1. A REGATA será aberta aos seguintes barcos:   
a) TEMPO REAL - barcos que não possuam qualquer tipo de certificado e que aceitem correr 

em tempo real. Caso existam um mínimo de 5 embarcações por divisão, serão criadas as 

seguintes sub-classes:  

• Tempo Real até 27.9 pés designada por ANR 1  

• Tempo Real de 28 a 37.9 pés designada por ANR 2  

• Tempo Real mais de 38 pés designada por ANR 3  
 

Caso não existam um mínimo de 5 embarcações numa determinada sub-classe, será analisada caso 

a caso a transferência de embarcações para a sub-classe acima ou abaixo, mediante tamanho e 

performance relativa das mesmas.  

 
b) Beneteau Platu 25  

 

4.2. Os participantes elegíveis podem inscrever-se preenchendo o Boletim de Inscrição anexo e 

enviá-lo juntamente com a taxa de Inscrição para secretaria@ycporto.pt até às 18:00 do dia 20 

de Maio de 2022; 

 

4.3. A Autoridade Organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não Inscrições após o prazo, 

sendo que em caso de aceitação, a Taxa de Inscrição poderá ser acrescida em 0%; 

 

4.4. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua Inscrição, fazendo prova das suas 

Licenças Desportivas válidas para o ano em curso, no Secretariado da Prova que se situará no 

Yate Club do Porto 
 

5. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
As Taxas de Inscrição requeridas são as seguintes: 

 Skipper:   Gratuitas para sócios ANR e YCP 

    10€/skipper para os não sócios 

 Tripulante:   10€/tripulante 

e deverá ser liquidada no acto da confirmação de inscrição ou por transferência bancária para:   

  

NOVO BANCO – IBAN PT50 0007 0513 0001219 0008 37  

O comprovativo da transferência deve ser enviado para: secretaria@ycporto.pt  
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6. PROGRAMA 
Data e Hora Classe(s) Acontecimento 

20/05  das 15:00 às 18:00 Todas  Confirmação de inscrições 

21/05  das 09:00 às 10:00 Todas Confirmação de inscrições 

21/05  das 10:00 às 10:15 Todas Reunião de Skippers 

21/05  às 12:00 Todas Sinal de Advertência da 1ª Regata do dia 

21/05  das 15:30 às 19:00 Todas 
Convívio no Yate Club do Porto e entrega de prémios 

(de acordo com as medidas preventivas em vigor no 

âmbito na pandemia covid-19, na data da regata) 

 
 

Número de regatas: 1 costeira 

 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da FPV e 

que durante a Prova estarão afixadas no Quadro Oficial de Avisos. 

 O Suplemento das Instruções de Regata estará disponível a partir das 09:00 do dia 21/05/2022 na 

secretaria  Yate Club do Porto. 

 

8. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 
8.1. Um barco não efectuará transmissões por rádio enquanto em regata, nem receberá 

comunicações por rádio que não estejam à disposição de todos os outros barcos concorrentes. 

Esta restrição aplica-se também para telefones móveis. 
8.2. Todos os barcos concorrentes das classes Cruzeiro devem manter escuta permanente em VHF – 

Canal 9.  
8.3. Poderá ser exigido a um ou mais barcos que levem a bordo câmaras de filmar, equipamentos de 

som ou equipamentos de posicionamento, assim como convidados, de acordo com 

especificações da Autoridade Organizadora.  

 

 

9. PRÉMIOS 
Os Prémios serão atribuídos da seguinte forma:  
3 primeiros classificados das classes ANR1, ANR2 e ANR3 e PLatu25, caso existam mais de 3 

participantes em cada classe. 

 

 

 



  

 

                                                                  4/5 
 

   

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os concorrentes participam na Prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar RRV 3 - Decisão 

de Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da prova. 
 
11. SEGURO 

Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um Seguro de Responsabilidade Civil 

contra Terceiros, válido por um montante adequado à actividade.  
12. DIREITOS DE IMAGEM   
  

Os  direitos  de  imagem  são  pertença  exclusiva  do  Yate  Clube  do  Porto.   

Ao participar nesta regata, os concorrentes garantem automaticamente à Autoridade 

Organizadora e seus patrocinadores os direitos de perpetuamente utilizarem e mostrarem 

qualquer imagem e outras produções ligadas ao evento.  

 
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
12.1 Lugares de amarração:  
 As embarcações com necessidade de lugar de amarração, do dia 20 para o dia 21 de Maio de 2022, 

deverão contactar previamente a Secretaria do Yate Clube do Porto, para a confirmação da 

disponibilidade dos mesmos. 

Os lugares de amarração serão ocupadas por inteira responsabilidade do armador de cada barco. 

Para períodos fora dos descritos no ponto 12.1, os armadores deverão entrar em contacto directo 

com a Marina Porto Atlântico.  

Todos os barcos deverão fazer o check in e check out na Marina Porto Atlântico.  

14. DIREITOS DE IMAGEM   
  

Os  direitos  de  imagem  são  pertença  exclusiva  do  Yate  Clube  do  Porto.   

Ao participar nesta regata, os concorrentes garantem automaticamente à Autoridade 

Organizadora e seus patrocinadores os direitos de perpetuamente utilizarem e mostrarem 

qualquer imagem e outras produções ligadas ao evento.  

 
15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
12.1 Lugares de amarração:  
 As embarcações com necessidade de lugar de amarração, do dia 20 para o dia 21 de Maio de 2022, 

deverão contactar previamente a Secretaria do Yate Clube do Porto, para a confirmação da 

disponibilidade dos mesmos. 
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Os lugares de amarração serão ocupadas por inteira responsabilidade do armador de cada barco. 

Para períodos fora dos descritos no ponto 12.1, os armadores deverão entrar em contacto directo 

com a Marina Porto Atlântico.  

Todos os barcos deverão fazer o check in e check out na Marina Porto Atlântico.  

 

12.2 Eventos sociais:  
O programa social será divulgado próximo da data da realização da regata. 

 

12.3 Contactos Clube:  
Yate Club do Porto 

       secretaria@ycporto.pt  

        Molhe Norte de Leixões, s/n 
         4450-718 Leça da Palmeira 

   Telefone: 22 996 55 86 

www.ycporto.pt 

 

12.4 Localização:  
 

Marina Porto Atlântico, Molhe Norte de Leixões 
– 4450 – 718 Leça da Palmeira,Portugal 

 
Latitude: 41º 11,0º N Longitude: 8º 42,64’ W 

VHF: Canal 9 


