(Instituída por despacho 15 899/2008 de 20 de Maio de Sexa. o SEDNAM (DR 2ª série nº 111 de 11 de Junho 2008)

Regata de Homenagem às Mulheres do Tejo
- 8 de Junho de 2013 -

Com o apoio de:

Montijo – Parque das Nações
Programa
13:45 - Concentração das Embarcações a montante das Boias 3M e 4M no Canal do Montijo (próximo à Ilha do
Rato). A Linha de Largada será estabelecida pelo alinhamento das duas boias atrás referidas.

14:00 - Largada:
14:00 – Faluas e Canoas; 14:05– Catraios; 14:10 – Embarcações em Passeio
O 1ºsinal sonoro (curto) será dado a 5 minutos da largada, o 2ºsinal sonoro (curto) a 1 minuto, e o 3ºsinal
sonoro (longo) corresponderá à “Largada das Faluas e Canoas”.
A “Largada dos Catraios” será dada através de sinal sonoro (longo) 5 minutos após a 1ªLargada.
A “Largada das Embarcações em Passeio”, será dada através de sinal sonoro (longo) 5 minutos após a 2ª
Largada.

Percurso para as Faluas e Canoas:
Depois da Largada deverão rumar no sentido do Mar da Palha, rondando por Estibordo a Boia 1T do
Terminal de Xabregas. (esta boia 1T - Verde - é a que fica mais a jusante no Terminal Marítimo de
Xabregas, localizada aproximadamente no enfiamento da Ponte de tirantes situada sobre a linha do comboio em
Xabregas).
Após rondar a Boia 1T, deixando-a como referido, por Estibordo, deverão rumar direto ao Parque das Nações.
A Linha de Chegada estará estabelecida pelo alinhamento da Boia CR5 do Canal de Cabo Ruivo (Verde)
com o Farolim do Quebra-mar do Anteporto (Vermelho) da Marina do Parque das Nações.

Percurso para os Catraios:
Depois da Largada deverão rumar no sentido do Mar da Palha, e logo que possível, tomar o rumo direto ao
Parque das Nações.
A Linha de Chegada estará estabelecida pelo alinhamento da Boia CR5 do Canal de Cabo Ruivo (Verde)
com o Farolim do Quebra-mar do Anteporto (Vermelho) da Marina do Parque das Nações.

Percurso para as Embarcações em Passeio.
As Embarcações em Passeio deverão efetuar o percurso das Canoas e Faluas.
15:00 - Hora estimada de Chegada dos Catraios
15:30 - Hora estimada de Chegada das Faluas e Canoas

Nota: As Embarcações participantes no Evento, poderão
pernoitar de sábado para domingo, na Marina do Parque
das Nações, desde que o refiram na ficha de inscrição.

Marés:
Sab, 2013-06-08 09:38 0.92 Baixa-mar
Sab, 2013-06-08 16:12 3.59 Preia-mar

