Ante-Programa
Berlengas Ocean Challenge 2017
1. Horários:
Sexta-Feira – dia 28 de Julho, (durante a tarde)
Entrega e Transporte das embarcações de remo e canoagem de mar para a ilha da Berlenga onde ficarão à
guarda da organização do evento. O local da entrega será na zona adjacente à Marina, junto ao Cais de
Embarque para a Berlenga.

Sábado – dia 29 de Julho


06h – Check-in | acreditação de atletas Zona de Embarque e início de embarque de embarcações
nos barcos de transporte (restantes embarcações de canoagem de mar e remo de mar) e de
pessoas, SUP's e kayakmar/passeio








07h - Partida dos barcos de transporte para a ilha da Berlenga.
08h - Chegada de atletas à ilha e desembarque.
10h30m - Partida para os atletas de SUP e kayakmar/passeio.
11h15m - Partida para os atletas de Canoagem de Mar e Remo de Mar.
12h15m - Prevista a chegada dos primeiros atletas.
14h - Entrega de prémios
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2. Regulamento Nacional de Remo de Mar
2.1. Protestos – (ver R.N. Remo de Mar em vigor);
2.2. Substituições de Atletas – (ver R.N. Remo de Mar em vigor);
3. Campo de Regatas
3.1. Regata em linha com aproximadamente 15km. Largada na ilha da Berlenga e chegada à Praia do
Molhe Leste, em Peniche.

4. Reuniões de Delegados
4.1. Dia 29 de Julho pelas 6h junto à zona de embarque.
4.2. Na reunião serão dadas todas as informações e decisões em relação à prova. No caso de algum
clube não poder estar presente, as alterações de equipas e/ou desistências deverão ser enviadas
para o e -mail: geral@fpremo.pt, até 27 de Julho de 2017.
5. Inscrições
5.1. As inscrições serão feitas on-line através do site http://provas.fpremo.pt, até às 24:00 do dia 26
de Julho de 2017.
5.2. As inscrições de mistos de clubes poderão ser feitas através do e-mail geral@fpremo.pt estando os
clubes dos atletas envolvidos obrigados a submeter por esta via a sua concordância com a
inscrição e a indicar sempre o número de licença dos atletas em questão;
6. Desistências e sorteios
6.1. Desistências até às 24:00 do dia 27 Junho.
6.2. Elaboração do programa provisório no dia 28 de Junho.
7. Entrega de Prémios
7.1. A entrega de prémios terá início pelas 14h na Praia do Molhe Leste, em Peniche.
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8. Penalidades
8.1.

Falta de comparência: 10 X a taxa de inscrição;

9. Serviço médico e de salvamento
9.1. Local: Praia do Molhe Leste e durante a travessia;
9.2. Meios de emergência: Ambulância e barco de apoio;
9.3. Serviços médicos de urgência: Centro Hospitalar do Oeste, Unidade de Peniche - Rua General
Humberto Delgado, 2520 – Peniche; Telefone: 262 780 900
10. Notas gerais
10.1. É da responsabilidade dos clubes participantes disponibilizarem esponjas e cintas para protecção
e transporte dos barcos de Peniche para a Berlenga.
Organização: Federação Portuguesa de Remo
Apoio: Câmara Municipal de Peniche
Contactos:
 Correio electrónico: geral@fpremo.pt
 Telefone: 213 929 840
 José Maria Oliveira: 919 913 559
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