
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DO SUL 

Regulamento do Campeonato do Algarve de Cruzeiros 

 

1. DEFINIÇÃO 

São consideradas Provas Oficiais do Campeonato do Algarve de Cruzeiros, 

todas aquelas que resultem do cumprimento de todos os pontos expressos neste 

regulamento: 

 

2. CALENDÁRIO OFICIAL DA ARVS 

2.1 – Após consulta aos Clubes e reunião efectuada até 15 de Setembro, a 

ARVS publicará, até 01 de Outubro o Calendário de Provas Oficiais do qual constará o 

seguinte: 

2.1.1 – Denominação das Provas; 

2.1.2 – Locais, datas e entidade organizadora das Provas. 

2.1.3 – Determinação do Sistema de Abono a ser utilizado e respectiva divisão 

em grupos. 

 

3. REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

As provas só se realizam nas datas constantes no Calendário da ARVS não 

podendo ser efectuadas noutras datas, excepto se para tal houver autorização 

específica da Direcção da ARVS, perante solicitação expressamente feita e justificada 

por parte da entidade organizadora. 

 

4. ELEGIBILIDADE DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS 

4.1 – São elegíveis para entidades organizadoras de Provas do Campeonato do 

Algarve de Cruzeiros os Clubes, que se encontrem no pleno uso dos seus direitos de 

sócio da ARVS e da F.P.V. que durante os dias de realização da prova, disponibilizem, 

os meios mínimos para assegurar o bom desenrolar da regata assim como da 

segurança de todos os participantes e colaboradores. 
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5. ELEGIBILIDADE DAS PROVAS 

As Provas do Campeonato do Algarve de Cruzeiros deverão ser aprovadas e 

homologadas pela ARVS e só poderão ser realizadas desde que cumpram as 

seguintes disposições: 

5.1 – REGRAS

5.1.1 – Sejam disputadas de acordo com as Regras da ISAF e as Regras das 

respectivas Classes quando for decidida pela organização e/ou ARVS a sua aplicação. 

5.1.2 – Sejam classificadas de categoria C, nos termos do exposto no Apêndice 

1, das regras de Regata da ISAF. 

5.1.3 – O Sistema de Abono e Grupos a adoptar para o Campeonato de Algarve 

de Cruzeiros será definido antes do início de cada época, em reunião de clubes e 

proprietários, promovida pela ARVS e que dará origem ao Documento Orientador do 

Campeonato Do Algarve de Cruzeiros. 

5.2 – ENTIDADES ORGANIZADORAS  

Sejam organizadas pela ARVS ou por Clubes sócio da ARVS e da F.P.V., 

devendo sempre estas entidades satisfazer os presentes regulamentos bem como, os 

requisitos constantes nos Modelos de Anúncio de Regata e de Instruções de Regata 

para Provas Oficiais.  

5.3 – ANÚNCIO DE REGATA E INSTRUÇÕES DE REGATA 

5.3.1 – O Anúncio e Instruções de Regata para as provas do Campeonato do 

Algarve de Cruzeiros deverão ser enviadas para a ARVS com a antecedência mínima 

de trinta dias úteis relativamente à data de início da prova. 

5.3.2 – A constituição da Comissão de Regatas e da Comissão de Protestos, 

incluindo os respectivos presidentes e um dos vogais da Comissão de Protestos, 

serão nomeados directamente pelo CJOR. 

Únicos – Os clubes poderão indicar ao CJOR os elementos para constituírem a 

Comissão de Regatas e da Comissão de Protestos das provas que organiza. 

5.4 – NÚMERO DE PROVAS E DE REGATAS 

5.4.1 – O Campeonato do Algarve de Cruzeiros será constituído por um mínimo 

de três e um máximo de dez provas a definir em reunião de clubes, de acordo com o 

ponto 2 deste regulamento.  

5.4.2 – Será utilizado o Sistema de Pontuação Baixa 
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5.4.3 – Nas provas do Campeonato do Algarve de Cruzeiro não existirão 

descartes. 

5.4.5 - No Campeonato do Algarve de Cruzeiros, para efeitos de classificação 

final, será descartado o pior resultado obtido por cada uma das embarcações, logo 

que sejam realizadas seis ou mais regatas. 

 5.5 – NÚMERO DE PARTICIPANTES

5.5.1 - As Provas do Campeonato do Algarve de Cruzeiros deverão classificar 

um número mínimo de três embarcações, sem o que não serão homologadas. 

5.5.2 – Em cada prova do Campeonato do Algarve de Cruzeiros será necessário 

um mínimo de três embarcações participantes para a formação de cada grupo. Caso 

este pressuposto não seja atingido, as embarcações participarão no grupo de abono 

superior. 

5.5.3 – Para efeitos de classificação final do Campeonato do Algarve de 

Cruzeiros, as embarcações serão divididas em grupos de acordo com o ponto 5.1.3 

deste regulamento e tendo em conta todas as embarcações, que tenham realizado 

pelo menos uma regata de uma prova do referido campeonato.  

6. ELEGIBILIDADE DOS CONCORRENTES 

 6.1 - Só será aceite a participação das embarcações que apresentem certificado 

de medição válido para a época referente, que se encontrem de acordo com as 

declarações dos proprietários e verificações dos medidores.  

 6.1.1 - Apenas serão aceites os certificados de medição cuja origem sejam as 

entidades competentes para o efeito, não se admitindo a atribuição de Factores de 

Correcção de Tempo (FCT) por parte das entidades organizadoras. 

6.2 – São elegíveis para participação no Campeonato do Algarve de Cruzeiros 

de 2009, as embarcações em que pelo menos 50% da tripulação seja portadora de 

Licença Desportiva (LD) da F.P.V.. Esta exigência aumentará em 25% em cada ano 

até perfazer um total de 100% no ano de 2011, sendo que a partir desse ano será 

sempre exigido que 100% da tripulação seja portadora de LD. 

6.3 - Para cada prova do campeonato do Algarve de Cruzeiro poderão ser 

nomeados medidores oficiais, reconhecidos pela ARVS e/ou pela FPV, que deverão 

proceder à verificação das medições declaradas nos respectivos certificados, de todas 

as embarcações participantes. 
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6.3.1 - A verificação incidirá sobre velas e demais elementos declarados, com 

excepção para o peso das embarcações de série, que não divirjam por excesso, em 

mais de 5% dos valores de catálogo.    

6.3.2 - Serão obrigatoriamente pesados todos os protótipos, bem como as 

embarcações de série que tenham declarado no certificado de medição, um peso 

superior, em 5%, ao valor de catálogo. 

6.3.3 - As velas e demais elementos verificados, deverão ser certificados através 

de carimbo da ARVS, data e assinatura do medidor, não podendo os mesmo, ser 

trocados durante o Campeonato do Algarve de Cruzeiros. 

6.3.4 - A substituição de velas ou quaisquer outros elementos implicará 

obrigatoriamente a certificação por parte de um medidor oficial e reconhecido pela 

ARVS e/ou pela FPV, de acordo com as alíneas anteriores. 

6.3.5 - A alínea 6.3.4, implicará obrigatoriamente a aquisição de novo certificado. 

6.4 - A verificação dos certificados de medição não poderá ser efectuada por um 

medidor que se verifique ser o armador, patrão ou tripulantes da embarcação em 

causa. 

 6.5 - Uma vez medidos e certificados as velas e elementos sujeitos a medição, 

os mesmos não necessitarão de voltar a ser verificados na época correspondente. 

6.6 – As inscrições para as Provas do Campeonato do Algarve de Cruzeiros 

deverão ser enviadas para a entidade organizadora e de acordo com as instruções de 

regata.  

6.7 – Após a realização da primeira prova do Campeonato do Algarve de 

Cruzeiros, a ARVS enviará para as entidades organizadoras das restantes provas, a 

listagem das embarcações participantes nas provas anteriores, até três dias úteis 

antes do início de cada prova. 

 6.8 - Uma vez inscritos para uma prova, os velejadores estarão 

automaticamente inscritos em todas as provas do Campeonato do Algarve.  

6.9 – Nas provas em que os velejadores que não participarem ser-lhes-á 

atribuída a classificação de DNC. 

6.10 – As embarcações concorrerão em representação do clube a que 

corresponde a LD do timoneiro, armador ou “skiper” e poderão alterar o clube que 

representam apenas uma vez em cada época. 
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6.11 – Para participação no Campeonato do Algarve de Cruzeiros são elegíveis 

embarcações e velejadores de qualquer região do país, sendo que neste caso, será 

estabelecida, para efeitos de atribuição do título de campeão regional, uma 

classificação, regata a regata, integrando apenas as tripulações da região Sul. 

6.12 – Compete à entidade organizadora verificar a elegibilidade dos 

concorrentes, antes da largada da 1ª regata da prova. 

 

7. JURISDIÇÃO 

As provas oficiais do calendário da VELAÇORES serão conduzidas, julgadas e 

disciplinadas por Juízes, Oficiais de Regata ou Juizes-Árbitros certificados pela ARVS 

e/ou pela F.P.V.. 

 

8. HOMOLOGAÇÃO DAS PROVAS 

8.1 – Para efeitos de homologação de cada Prova, as entidades organizadoras 

devem enviar, no prazo máximo de 3 dias úteis, às ARVS, os seguintes elementos: 

a) Cópia do mapa de Classificação Final devidamente preenchido; 

b) Cópias dos protestos e respectivas decisões; 

c) Cópias das alterações e/ou aditamentos às I.R. e outros Avisos afixados; 

d) Cópias das Actas da Comissão de Medições, caso tenham sido efectuadas 

medições; 

8.2 – As entidades organizadoras que não cumpram o disposto no presente 

regulamento, não verão homologadas as suas provas. 

 

9. PRÉMIOS 

No final de cada época a ARVS promoverá a festa dos Campeões Algarvios de 

Cruzeiro. Para este efeito a ARVS poderá associar-se a uma ou mais entidades 

organizadoras de provas Oficiais de Cruzeiros. 

9.1 – Serão entregues prémios aos três primeiros classificados de dada Grupo e 

ao primeiro classificado absoluto. 
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9.2 – Será entregue o prémio “Fair Play” à embarcação que tenha participado em 

todas as provas do Campeonato do Algarve de Cruzeiros e que mais votos receba das 

restantes embarcações participantes neste campeonato. 

 

9. SUBSÍDIOS e APOIOS 

A ARVS apoiará, de acordo com as suas possibilidades, as entidades 

organizadoras de provas Oficiais. 

 

10. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

O presente regulamento entrará em vigor a partir da época desportiva de 2009. 

 


