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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 

Sábado, 21 de julho de 2018 
 
 
 
1. ENQUADRAMENTO 
 
Em 2018 celebra-se uma década desde que foi descoberto e descrito o painho-de-monteiro, 
uma pequena ave marinha endémica dos Açores. Esta espécie está circunscrita à ilha Graciosa 
e encontra no ilhéu da Praia um verdadeiro santuário. Com esta prova de águas abertas 
pretende-se comemorar a data e divulgar a importância do ilhéu e ao mesmo tempo divulgar a 
natação em águas abertas.  
A prova é aberta a todos os nadadores filiados ou não na Federação Portuguesa de Natação. 
Será disputada no canal entre o areal da Vila da Praia e o ilhéu da Praia. 
 
 
2. ORGANIZAÇÃO 
 
AGRAPROME 
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3. APOIOS INSTITUCIONAIS 
 

 Serviço de Desporto da Graciosa 
 Parque Natural da Graciosa 
 Direção Regional do Turismo 
 Direção Regional do Ambiente 
 Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 
 Unidade de Saúde da Ilha Graciosa 
 Associação de Natação da Região Açores 
 Junta de Freguesia de São Mateus 
 Comissão de Festas da Fonte do Mato 
 Associação de Pescadores Graciosenses 
 Agrupamento de Escuteiros Marítimos da Praia 
 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ilha Graciosa 

 
4. DATA/LOCAL/DISTÂNCIAS 
 
Data:  

Sábado, 21 de julho de 2018 
Local:  

Vila da Praia/Ilhéu da Praia 
 
Distâncias:  

 Percurso A (C/Volta ao Ilhéu) - +/- 2.8 milhas náuticas (4700 m) 
 Percurso B (Ilhéu/Praia) – +/-0.76 milhas náuticas (1400m) 
 Percurso C (Crianças) – +/- 0.17 milhas náuticas (300m) com pontos de apoio 

intermédios a cada 50m 
 
5. PROGRAMA 
 

 Horário do Secretariado: Hora a definir 
 Briefing skippers: 20 de julho, 18h - SDG 
 Briefing Prova: 21 de julho, 14h - SDG 

 
 Partida Nadadores em barco de apoio para o ilhéu da Praia: Hora a definir 
 Início da travessia: Hora a definir 
 Encerramento da linha de chegada: Hora a definir 

 
 Cerimónia Entrega Prémios: Dia 21 de agosto, 21h30 – Porto de Pescas da Praia – 

Caldo de peixe 
 
Nota: Partidas ‐ Caso haja necessidade, em função do número de inscritos, a partida será dada de 5 em 
5min em grupos de 10, de acordo com os tempos previstos por cada nadador. 
O percurso poderá ser no sentido Ilhéu/Praia ou Praia/Ilhéu e os horários poderão ser ajustados com a 
antecedência necessária, de acordo com qualquer alteração às condições atmosféricas e de mar que 
venham a ocorrer. 
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6. ESCALÕES ETÁRIOS E PROVAS  
 
  

DISTÂNCIAS  ESCALÃO (M/F) ANO NASCIMENTO 
  
  

Percurso C 
Para todos 

  CHD 10-11 2008/2007 
CHD 12-13 2006/2005 

Percursos 
A e B  

só para +14 anos 

AA 14-16 2004/2002 
AA 17-19 2001/1999 
AA 20+ 1998 e + velhos 

 
 
Os percursos A e B apenas podem ser realizados pelos atletas/participantes com idade 
superior a 14 anos, à data de 31 de dezembro. 
 
O percurso C é aberto à participação de atletas/participantes com idades a partir dos 10 anos, 
à data de 31 de dezembro.  
 
 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Ao inscrever-se, o participante e/ou o seu encarregado de educação, assume (m) e aceita (m) 
que: 

a) Se preparou adequadamente e que possui a robustez física necessária à conclusão da 
prova, participando por sua conta e risco na prova. 
 

b) Na eventualidade de não cumprir o tempo limite estabelecido para a prova, a equipa 
de arbitragem poderá recolhê-lo da água. 

 
c) A organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança, como 

tempestades, más condições do mar, ou outras situações que manifestamente possam 
colocar em perigo a integridade física dos participantes, não havendo lugar à 
restituição da taxa de inscrição. 

 
d) Poderá ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser 

divulgadas publicamente ou utilizadas pela organização para fins promocionais. 
 

e) É conhecedor do presente regulamento e das condições de participação no evento. 
 

f) A sua inscrição apenas será validada após a entrega do termo de responsabilidade 
assinado. 

 
g) Está coberto pelo seguro efetuado para este evento: 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) A segurança e apoio ao longo da prova serão da responsabilidade da Organização e 
assegurada por diversas embarcações. 
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b) Para além dos barcos de apoio referidos no ponto anterior a Organização colocará ao 
serviço dos participantes os seguintes meios: um barco de apoio equipado com serviço de 
primeiros socorros, médico, enfermeiro(s) e nadador(es)-salvador(es). 
 
c) A organização não se responsabilizará por acidentes ou danos que os participantes sofram 
ou venham a sofrer no decorrer a prova. De igual modo, a organização não se responsabilizará 
por danos ou acidentes que os participantes venham a causar no decorrer da prova, 
decorrentes da má conduta desportiva ou desrespeito pelas regras em vigor. 
 
d) A organização reserva-se o direito de impedir a participação na prova ou de recolher, 
durante o percurso, todos os indivíduos que não apresentem condições técnicas e físicas para 
terminar a prova em segurança ou que ainda se encontrem em prova depois de já ter sido 
ultrapassado o tempo limite previsto. 
 
e) Os nadadores utilizarão toucas e serão marcados com o respetivo número nas costas e 
ombros. 
 
f) É permitido o uso de fato isotérmico. Os nadadores que utilizem fato isotérmico terão 
classificação própria. 
 
g) É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão. 
 
9. INSCRIÇÕES 
 
- As inscrições têm que dar entrada no email da AGRAPROME até às 18h do dia 30 de Junho de 
2018 
- Taxa de Inscrição: 15,00 € inclui: 

 Transfer terrestre; 
 Lanche no final da prova; 
 Jantar de encerramento; 
 Estadia no quartel dos bombeiros (necessário saco de cama). 

 
 
10. CLASSIFICAÇÕES E TEMPOS LIMITE 
 
Nos percursos A e B , a classificação individual final far-se-á por escalão/sexo e considerando 
duas categorias (1ª sem fato isotérmico m/f; 2ª com fato isotérmico m/f).  
 
No percurso não haverá classificação individual final. 
 
 
Para que o nadador que realize o percurso A, obtenha um lugar, terá que completar a distância 
da prova, dentro do tempo máximo de realização da prova de 3h. 
 
O percurso B tem um tempo máximo de realização de prova de 1h30m; 
 
A realização do percurso C tem um tempo máximo de realização de 30m; 
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11. PRÉMIOS 
 
Nas provas dos percursos A e B, serão atribuídos medalhas/troféus aos 3 primeiros 
classificados de cada categoria e sexo e serão ainda, entregues prémios de participação a 
todos os nadadores em prova. 
Na prova do percurso C, será entregue um certificado de participação a todos os participantes  
 
12. LOGÍSTICA 
 
Será assegurado a todos os inscritos transfer terrestre entre os locais do evento, local da 
estadia e jantar de encerramento. 
Os participantes poderão ficar no Quartel dos Bombeiros, em camaratas, sem qualquer custo 
adicional. Necessário o uso de saco cama. 
Será ainda oferecido um lanche a todos os participantes no final da prova e um jantar de 
encerramento para entrega dos prémios. 
 
13. PERCURSO E PARTIDAS 
 
A prova principal (percursos A e B) disputar-se-á entre o Ilhéu da Praia e o Areal da Praia. 
 
O percurso A dará uma volta completa ao ilhéu da Praia e terminará no areal da Vila da Praia: 
O percurso B, será um percurso direto entre o ilhéu da Praia e o Areal da Vila da Praia; 
O percurso C, será realizado entre a Rampa da Casa do povo da praia e o areal da Vila da Praia. 
 
Todas as partidas serão feitas dentro de água. 
A chegada dos vários percursos ocorrerá no areal da Vila da Praia, no pórtico aí colocado com a 
designação de “META”; 
 
Nota: os percursos apresentados poderão ser alterados no dia da prova por motivos de 
segurança, más condições atmosféricas ou outras situações que possam pôr em causa o 
normal funcionamento das travessias. 
 
14. ARBITRAGEM 
 

A arbitragem da prova é da responsabilidade da organização com a colaboração do Conselho 
de Arbitragem da Associação de Natação da Região Açores. 
 
15. CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização de acordo com o 
regulamento de águas abertas e geral da Federação Portuguesa de Natação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


