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ANÚNCIO DE REGATA  
 

Dia da Marinha 2021 
21, 22 e 23 Maio 2021 

 
O CNOCA estabelece este Anúncio de Regatas para a realização do Dia da Marinha 
2021, organizado pelo Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada com o 
apoio da MARINHA PORTUGUESA, que será disputada nos dias 21, 22 e 23 de 
Maio de 2021 on-Line na aplicação Virtual Regatta In-Shore. 
 

1. REGRAS 
1.1. O campeonato será regido pelas regras definidas nas Regras de Regata de Virtual 

Regatta (VRRS) (http://esailing-wc.com/wp-
content/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf). 

Nota: A aplicação destas Regras é feita pelo software da Aplicação Virtual Regatta. 
Essa aplicação, por vezes é diferente do que está escrito neste documento. 

1.2. Ao se registarem para disputar este evento, os jogadores aceitam os Termos e 
Condições da Virtual Regatta, as Regras e a sua aplicação por parte da Aplicação 
Virtual Regatta, os termos de compromisso estabelecidos neste Anúncio de Regata, 
Instruções de Regata e qualquer outro documento que governo o evento. 

Nota: Termos e Condições da Virtual Regatta disponíveis em: 
(https://static.virtualregatta.com/ressources/ToU_VR.htm). 

1.3. Se um jogador se comportar de maneira que contradiga as regras e termos de 
compromisso estabelecidos neste Anúncio de Regata, ou aqueles estabelecidos nos 
Termos e Condições da Virtual Regatta, a Autoridade Organizadora deste evento e a 
Virtual Regatta reservam o direito de desqualificar o jogador deste ou de futuros 
eventos. 

1.4. Jogadores individuais não têm permissão para mais de um perfil no jogo e não podem 
ser registados no evento mais de uma vez. Jogadores com mais de um perfil serão 
desqualificados. 

2. ELIGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

2.1. Os jogadores podem inscrever-se preenchendo o formulário de inscrição on-line 
disponível aqui https://forms.gle/gwTUuAbDMdXhCoAq7 até às 18h00 
(UTC+01) do dia 19 de Maio de 2020; 

2.2. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não: 

- Inscrições após o prazo; 

- Username do Virtual Regatta; 

- Inscrições por qualquer outro motivo. 

As justificações serão comunicadas aos jogadores que não forem aceites; 

2.3. Ao se registarem para disputar o evento, os jogadores concedem automaticamente à 
Autoridade Organizadora e à Virtual Regatta o direito de estabelecer uma conexão 
entre o perfil virtual de um jogador e seu World Sailing ID, a critério da Autoridade 
Organizadora e da Virtual Regatta. 
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3. DIREITOS DE IMAGEM 

3.1. Ao participar neste evento, o concorrente concede automaticamente à autoridade 
organizadora da Regata o direito em perpetuidade de fazer, usar e mostrar a seu 
critério quaisquer filmes, imagens fixas e ao vivo, gravadas ou filmadas em televisão 
e outras reproduções durante o campeonato, e de todo o material relacionado com o 
campeonato, sem qualquer tipo de compensação. 

3.2. As regatas da fase final (23 de Maio, 21:00) terão transmissão em direto pela 
empresa esailing.tv, no link: 

https://www.youtube.com/user/MarinhaPortuguesa 
 

4. CÓDIGO DE CONDUTA 
4.1. Os jogadores devem-se comportar de maneira razoável, mantendo um 

comportamento amigável e educado com espectadores, membros da imprensa, 
outros jogadores, funcionários da Virtual Regatta e membros da Autoridade 
Organizadora. Todos os jogadores devem aderir aos padrões de bom espírito 
desportivo. 

4.2. Jogadores e pessoas de apoio devem cumprir com qualquer solicitação razoável da 
Autoridade Organizadora e da Virtual Regatta. 

4.3. A Autoridade Organizadora pode reduzir ou remover um prémio em caso de má 
conduta ou recusa em cumprir qualquer solicitação razoável. 

 

5. AVISO AOS CONCORRENTES e ALTERAÇÕES ÀS INSTRUÇÕES DE REGATA 

5.1. Para efeitos de comunicação com os participantes serão utilizados os seguintes 
canais de comunicação: 

5.1.1. Todas as comunicações oficias como: Alterações às IdR, Listagem de Grupos, 
Passwords e horários serão passados na aplicação Discord dentro do servidor 
do evento, no canal #quadro-oficial-avisos (https://discord.gg/fcBmwuzeuj) pelo 
que a instalação da mesma é fundamental. Link para download: Windows, IOS, 
Android e Linux; 

5.1.2. Depois de instalada a aplicação e para entrar no servidor do evento seguir o 
link (https://discordapp.com/invite/fDjVvTy). 

6. PROGRAMA 

6.1.  

DIA  HORA ACONTECIMENTO 

Sexta-Feira 21/05 Fase 1 21:00 às 22:30 5 regatas 

Sábado 22/05 Fase 2 21:00 às 22:30 4 regatas 

Domingo 23/05 Final + Medal Race 21:00 às 22:30 4 regatas + MR 

Todas as horas referidas correspondem ao fuso UTC+01 (Hora de Portugal 
Continental) 

6.2. A Autoridade Organizadora reserva o direito de alterar ou/e prolongar os horários 
estabelecidos na tabela anterior. 
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7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata serão disponibilizadas a todos os inscritos, através dos vários 
canais de comunicação do evento, até às 16:00 do dia 21 de maio de 2020. 

 

8. FORMATO DA COMPETIÇÃO 

8.1. Na 1ª Fase de qualificação serão disputadas 5 regatas com 1 descarte; 

8.2. A 2ª Fase de qualificação será disputada por quatro regatas com 1 descarte; 

8.3. A Final será́ composta por 4 regatas mais Medal Race. 

8.4. A Final será disputada num formato knock-out.  

8.5. No final da 1ª Fase, será estabelecida uma classificação geral. A distribuição das 
vagas para a 2ª Fase, será realizada pela classificação geral de todos os grupos 
na 1ª fase. 

 

9. PRÉMIOS 
1º Classificado da classificação geral 

3 primeiros classificados nacionais 

 

10. CLASSIFICAÇÕES 
As classificações serão divulgadas on-line na plataforma www.sailranks.com. em link a ser 
disponibilizado no Quadro de Avisos. 

 

ALFEITE, maio de 2021  

A Comissão de Regatas do CNOCA   

  


