CLUBE NAVAL DA PRAIA DA VITÓRIA
PLANO DE CONTIGÊNCIA
COVID 19
1ª PROVA DO CAMPEONATO REGIONAL
INFANTIS, JUVENIS E JUNIORES 2021
1. Introdução
De acordo com a orientação da Direcção-Geral da Saúde n.º 036/2020, de 25 de agosto, a vela
é considerada uma modalidade de baixo risco. No entanto, este documento, que constitui o
Manual da Competição, visa especificar as medidas de prevenção, proteção e controlo
adotadas para a 1ª PROVA DO CAMPEONATO REGIONAL 2021 - que decorrerá na Praia da
Vitória de 09 a 11 de Abril de 2021. Com as orientações aqui apresentadas, elaboradas pela
Federação Portuguesa de Vela e pelo Clube Naval da Praia da Vitória, pretende-se
operacionalizar, de acordo com as especificidades da modalidade e do Evento em causa, as
regras aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros nº53-A / 2020 , de 14 de julho de
2020, e respeitar as Orientações DGS nº30 / 2020, de 12 de junho e nº36 / 2020 de 25 de
agosto, de forma a garantir as medidas de segurança necessárias para minimizar os riscos de
transmissão pelo SARS-CoV-2.
O documento ora apresentado poderá sofrer alterações até 72 horas antes da primeira regata,
dependendo da avaliação da situação feita pela Autoridade Organizadora e da atualização das
medidas que vierem a ser decretadas pelo Governo e DGS.
Caso Suspeito de COVID
Individuo com febre acima de 37 graus, com tosse, sem olfato e paladar, e dificuldades
respiratórias.
Medidas a implementar no caso de um caso suspeito
Será o individuo colocado em sala preparada para isolamento, transportado por pessoa
devidamente protegida, e será feito telefonema para os serviços de saúde COVID 19 a
informar, sendo tomadas todas as medidas por eles indicadas.
Localização da sala de isolamento
Quarto preparado com ventilação natural, com cadeira e balcão com desinfetantes e outros,
localizada no recinto do Clube Naval.
Espetadores
Não haverá espetadores, vistos as provas de vela serem realizadas no mar, na baia da praia da
Vitoria
Atletas
Serão miúdos entre os 10 e 17 anos que virão das ilhas de Faial, Pico, Terceira, Santa Maria e
São Miguel. A organização do evento possui informação da localização das estadias dos atletas.

2. Medidas preventivas como a responsabilidade individual é o fator de segurança mais eficaz,
qualquer participante que apresentar sintomas de COVID-19, incluindo febre, tosse ou
possíveis dificuldades respiratórias, não deverá comparecer ao evento ou ir ao Serviço de
Saúde, mas ligar para SNS24 - 808 24 24 24 e seguir as instruções transmitidas. No evento,
qualquer participante que apresente sintomas de COVID-19 estará sujeito aos procedimentos
definidos no Plano de Contingência do Clube Naval da Praia da Vitória.
3. Risco do Evento De acordo com a declaração do FPV de 1 de julho, nomeadamente o Ponto
13.1 da Parte II, a avaliação de risco das competições de vela segue os seguintes parâmetros:
4. Elegibilidade
Os atletas elegíveis, treinadores inscritos, bem como árbitros e membros da equipe, podem
participar no Evento e ter acesso ao local.
5. Em terra
a) Todos os participantes da Regata, ou seja, atletas, técnicos, chefes de equipe, árbitros e
funcionários inscritos na Regata, deverão usar máscara sempre que estiverem em áreas
fechadas do local da Prova;
b) Será realizada medição de temperatura aos participantes no acesso à área de competição,
com equipamento infravermelho;
c) A confirmação da inscrição será feita apenas pelo técnico ou líder da equipe, representando
os atletas do seu Clube:
a. Após a confirmação da inscrição, uma lista geral de atletas e treinadores será criada;
b. Após a confirmação da inscrição, serão solicitadas informações sobre o local de alojamento
dos participantes;
d) Os participantes devem manter uma distância física de 1,5 metros;
e) Haverá locais designados em terreno para o estacionamento das embarcações
participantes;
f) As embarcações devem estar separadas por 2 metros;
g) As embarcações só podem ser removidas ou movidas após a bandeira da Delta ter sido içada
ou com a autorização da Autoridade Organizadora;
h) Os barcos só poderão entrar na agua após ser içada a bandeira D, será faseada e em
grupos, não podendo ultrapassar 20 embarcações;
i) A chegada a terra será faseada e o acesso à rampa deverá ser efetuado em estrita
observância das orientações do pessoal no mar;
j) Os circuitos de circulação serão definidos na Marina;
k) O manuseio de mangueiras para fins de lavagem de barcos, só poderá ser realizado pelos
responsáveis das equipas;
l) O Quadro Oficial de Avisos será, preferencialmente, no formato Online;
m) Os espaços de uso comum estarão sujeitos a desinfeção, antes da chegada dos atletas e
após sua saída para o mar;

n) Os vestiários permanecerão fechados durante a prova, com acesso apenas aos balneários;
o) Serão evitados os encontros presenciais de treinadores / chefes de equipe, mas em caso de
necessidade, estes serão realizados preferencialmente no espaço exterior, com o respetivo
afastamento social social e não deverão ter mais de 20 participantes;
p) Nas audiências do Júri é obrigatório o uso de máscara;
q) Haverá dispensadores de solução anti-séptica alcoólica (SABA) ou solução alcoólica,
colocados junto à Secretaria de Prova, entradas e saídas de balneários e Quadro Oficial de
Avisos, se houver;
r) Antes e depois da competição, evite socializar.
6. No mar
a) Exceto em uma emergência, os atletas devem evitar o contato físico com os barcos dos
técnicos e a partilha de material e equipamento.
7. Treinadores
a) Em cada barco de apoio, não podem ser inscritas mais de 3 pessoas;
b) Apoio para atletas no mar, antes, depois e no intervalo entre regatas, exceção ao ponto
anterior;
c) Havendo mais de uma pessoa no barco do técnico, o uso de máscara é obrigatório;
d) Preferencialmente, o técnico não deve acompanhar mais de 8 atletas;
e) No acompanhamento em terra ou no mar, o treinador deve usar máscara protetora;
f) Os técnicos podem rebocar os barcos dos atletas.
8. Árbitros
a) Os barcos juízes não terão mais de 3 pessoas a bordo;
b) Não haverá partilha de equipamento e material entre os Juízes;
c) Nos barcos da Comissão de Regatas (CR), somente poderão estar a bordo os elementos
essenciais para a execução das tarefas, não devendo haver partilha de equipamentos;
d) As audiências dos protestos serão preferencialmente realizadas ao ar livre e, se a Comissão
de Protestos julgar conveniente, por meio de arbitragem (conforme Apêndice T do RRV).
9. Cerimónias
Não haverá eventos sociais, incluindo cerimónias de abertura e encerramento. No entanto, os
Prémios serão atribuídos ao fim da tarde de 11 de Abril (17horas), na rampa da marina da
Praia da Vitória, sem qualquer cerimonial de acordo com as orientações da DRS em vigor. Os
prêmios serão entregues individualmente a cada vencedor.
10. Nota final É de salientar que a maior medida de segurança baseia-se no comportamento
responsável de cada um dos participantes neste evento. É importante para cada um zelar pelo
estrito cumprimento de todas as medidas aqui apresentadas, bem como das orientações da
DGS, individualmente ou em grupo, dentro e fora do Clube e evitando comportamentos de
risco.

