P R E S S K IT

XX Regata Internacional Canárias – Madeira

_________________________________________
4 a 8 de Setembro de 2018

XX Regata Internacional Canárias – Madeira
A XX Regata Internacional Canárias – Madeira realiza-se de 4 a 8 de
setembro de 2018. O evento mantém a tradição náutica entre os dois
arquipélagos do atlântico desde 1978.
Foi o mar e em especial a vela que deu origem ao Clube Naval do Funchal,
no ano de 1952, e desde o primeiro momento que organizamos provas de
âmbito regional, nacional e internacional sempre com o objetivo de por um lado
promover as atividades náuticas e por outro promover a Madeira como destino
de turismo náutico
Passados 65 anos, o CNF continua a honrar essa herança, dinamizando uma
série de iniciativas que colocam a Madeira nas rotas internacionais da vela. É o
caso da Regata Internacional Canárias-Madeira, que, no total das 19 edições já
realizadas, esta regata, já conta no seu histórico com mais de 6350 velejadores
e 583 embarcações participantes.
Este prestigiado evento que une dois arquipélagos do Atlântico é organizado
este ano pelo Clube Naval do Funchal e o Real Club Náutico de La Palma
e este ano está integrado no programa comemorativo dos 600 anos do
arquipélago da Madeira.
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Na edição anterior, realizada em 2016, competiram 49 embarcações (39
espanholas, 9 portuguesas e 1 inglesa). Este ano, a largada oficial em
Lanzarote está agendada para o dia 4 de setembro, pelas 12h00 de La Palma
com direção ao Funchal.
A competição destina-se às classes ORC (ORC 0, ORC 1, ORC 2 e ORC 3) e
OPEN (OPEN 1, OPEN 2, OPEN 3).
A embarcação que cruzar em primeiro lugar a linha de chegada do Funchal, em
tempo real, recebe o Troféu "Dr. Alivar Jones Cardoso” em homenagem a
um dos principais impulsionadores desta regata e antigo Presidente do Clube
Naval do Funchal.
Na Marina do Funchal será criado um Village de apoio à Regata com espaço de
animação, abrindo a todos os madeirenses e turistas, bem como a todos os
tripulantes, e será criado um programa social, cultural e desportivo que
culminará com a tradicional Festa Branca no Cube Naval, festa esta que terá
lugar no sábado, dia 8 de Setembro e que assinala o encerramento do verão de
todos os Funchalenses. Uma festa muito acarinhada por todos os tripulantes
desta regata bem como por todos os sócios do clube, parceiros e população em
geral.
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Classes
Classe
ORC 0
ORC 1
ORC 2
ORC 3
OPEN – 1
OPEN – 2
OPEN – 3

GPH
GPH < 510 seg. milha
GPH Entre 510 e ≤ 600 seg. milha
GPH Entre 601 e ≤ 650 seg. milha
GPH Entre 651 e < 685 seg. milha
Barcos com mais de 8m ≤ 10m
Barcos com mais de 10m ≤ 12m
Barcos com mais de 12m

Programa
4 de Setembro ‐ 3ª feira
12h00

Largada da Regata

6 de Setembro – 5 ªfeira
18h00

Inauguração do Village Regata Canárias Madeira com música ao vivo Marina Funchal

7 de Setembro – 6ªfeira
13h00
18h30

Almoço Malta do Calhau – XIX Regata Internacional Canárias Madeira
Madeira de Honra ‐ Receção às tripulações ‐ Instituto do Vinho da
Madeira

8 de Setembro – Sábado
19h30

Cerimónia de Entrega de Prémios

20h00

Jantar de Encerramento

23h30

Festa Branca
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Percurso
• Largada: La Palma
• Chegada: Marina do Funchal - Funchal
• Distância: 291 milhas náuticas
Tracking
Este ano, face à política de inovação e tecnologia que a direção do
CNF quer implementar de forma transversal a todo o clube e eventos,
esta regata vai ter pela primeira vez um sistema de localização em
permanência para cada barco participante.
A utilização de um tracker em cada barco nesta regata Canarias –
Madeira (XX edição) será uma inovação tecnológica pioneira, não só
em termos de organização, mas também na regata em si. Sendo um
sistema já muto utilizado a diversos níveis, internacional e nacional, a
nível regional será a primeira vez em termos de barcos à vela numa
organização feita por locais.
O Tracker é um dispositivo de localização (GPS – Global Position
System – Sistema de posicionamento Global) que funciona através de
um sistema de radionavegação por satélite que emite um sinal e que
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permite através de um computador/telemóvel seguir e determinar a
posição, velocidade e o fuso horário dos utilizadores quer estejam em
terra, mar ou ar (aerotransportados) 24 horas por dia, em todas as
condições climatéricas e em qualquer parte do mundo.
Os sinais GPS são disponibilizados simultaneamente para um número
ilimitado de utilizadores.
Este sistema será disponibilizado por uma empresa espanhola (Sailing
Control) e permitirá a qualquer pessoa com acesso à internet ter
acesso à posição dos barcos durante toda a regata, a velocidade no
momento da embarcação, a distância percorrida entre outros dados.
Esta interação virtual oferecerá a todos os amantes deste desporto e
organização um contacto mais próximo com a realidade, aumentado
sobremaneira as questões de segurança, pois temos uma visualização
permanente do participante, dando assim uma perspetiva mais real do
desenrolar da regata.
Esta inovação foi possível não só pelo investimento feito, bem com
pelo empenho do juiz espanhol Rafael Bonilla que nos facilitou o
acesso ao sistema.
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Participantes
CLASSE ORC - 1
LOLA TRES
SORONDOGO IV
SWING
THE BOSS I
NOROESTE I
CLASSE ORC-2
MUYAY - DECORACION LEON
ISLA DE LOBOS (Barco Armada Esp.)
AMANCAY
ALMA GÉMEA
CASH A LOT
AQUAHOLIC

25 barcos
9 portugueses
16 espanhóis
Mais de 100 participantes

CLASSE ORC -3
CANDELA C
CEX - ALF
NAROE
BOMBAY/ Barreirinha Bar Café
PAPOA
MAYCU
FONTMAR

Nome do Barco
CLASSE OPEN
NAXOS
ATLANTIS TERCERO
SOLITUDE
DARK MOLLY
DREAM
SAMUEL Y REBECA
ALTOZANO DOS
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Programa Social, Cultural e Desportivo
Depois de atracarem no Funchal, participantes e velejadores podem
visitar o “Village do Mar”, um espaço dedicado à demonstração e
comercialização de produtos regionais, bem como divulgar a cultura
e as atividades marítimo-turisticas na Ilha da Madeira.
Além da regata em si cujos principais protagonistas são os velejadores,
a organização preparou um conjunto de iniciativas lúdicas e sociais,
para os participantes e seus acompanhantes, como uma Happy Hour
no Village, almoço Malta do Calhau dia 7, Madeira de Honra no
Instituto do Vinho Madeira, jantar de entrega de prémios seguido da
festa White Ocean (Festa Branca).
De salientar que esta regata conta com vários parceiros e entidades
como Governo Regional através da Secretaria do Turismo, Câmara
Municipal do Funchal, APRAM, Capitania do Porto do Funchal,
sendo patrocinada pelo Banco BPI, ARVM, e apoios da ECM,
Instituto do Vinho e do Bordado da Madeira, Marina do Funchal,
Yellow Bus, Fábrica de Mel do Ribeiro Seco, Jardim Tropical Monte
Palace, e ainda as Marinas de Santa Cruz de La Palma da Quinta do
Lorde e da Calheta, pelo apoio, na disponibilização de lugares e a
todos os utentes da Marina do Funchal que cederam os seus lugares.
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