
Capítulo I – Equipas
1º Número ilimitado de equipas / jangadas.
2º Cabe à organização a disponibilização de coletes salva-vidas devidamente homologado por 
participante, sem os quais não poderão participar.
3º O número de elementos por jangada será no mínimo 3 e no máximo de 6. Não há limite no 
número de pessoas por equipa.
4º As equipas podem ser constituídas por alunos e professores das escolas ou quaisquer outras 
pessoas / entidades que queiram participar.
5º Para além dos elementos que irão na jangada, cada equipa terá de ter 1 elemento que irá no 
barco de apoio.
6º Os outros elementos da equipa poderão ou não ir nas embarcações de apoio, consoante os 
lugares disponíveis.
7º Todos os elementos devem ser portadores do Bilhete de Identidade.
8º Todos os menores de idade devem apresentar autorização expressa do Encarregado de 
Educação.

Capítulo II – Jangadas
1º As jangadas só poderão ser construídas a partir da reutilização de materiais (por ex.: garrafas ou 
garrafões de plástico, bidões, madeira usada, peças metálicas, cabos usados, etc.)
2º O sistema de propulsão das jangadas ficará ao critério de cada equipa e poderá ser qualquer 
um ou vários ao mesmo tempo (remos, vela, etc.). As únicas excepções serão meios propulsores 
com recurso a motores movidos a gasolina, gasóleo, baterias (superiores a 20A), etc.
3º As jangadas terão de ter um cabo que possa ser utilizado para reboque.
4º Terão de contemplar um espaço reservado à aplicação de uma bandeira.

Capítulo III – A Prova
1º A prova terá início no Porto Marítimo da Madalena (ilha do Pico) e terminará na marina da Horta 
(ilha do Faial).
2º As jangadas sairão todas ao mesmo tempo.
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3º Cada equipa terá que trazer quatro bandeiras de cores diferentes (verde, azul, amarelo 
e vermelho), com no mínimo 50cm x 50cm cada, que serão a forma de comunicação entre as 
jangadas e as respectivas embarcações de apoio.
4º Durante a prova e enquanto a jangada estiver a progredir pelos seus próprios meios, deverá 
estar içada a bandeira verde.
5º Deverão içar a bandeira azul, sempre que necessitarem do apoio momentâneo da embarcação 
a motor (pequenas reparações, desistência de um dos elementos da equipa, etc.)
6º Quando a equipa decidir ser rebocada pela embarcação de apoio, deverá içar a bandeira 
amarela.
7º Se a equipa por algum motivo decidir desistir, deverá içar de imediato a bandeira vermelha, e a 
embarcação de apoio recolherá imediatamente toda a equipa e rebocará a jangada.
8º Nenhuma jangada poderá continuar em prova com menos de três concorrentes.
9º Não será possível fazer a substituição dos elementos da equipa que se encontram nas 
jangadas.
10º Não será permitido deixar objectos ou lixo no mar, com a penalização de ser desclassificado.
11º O tempo limite da prova será decidido pelos júris seleccionados.

Capítulo IV – Desportivismo
1º Nenhum concorrente pode ter uma conduta que desrespeite as normas da travessia, os 
membros da organização, público e outros concorrentes, sob pena de desclassificação.
2º Não poderão ser praticados quaisquer actos que prejudiquem as provas dos concorrentes.
3º Os concorrentes não podem ser ajudados pelas embarcações de apoio na propulsão da jangada, 
mas podem ajudar-se entre si.

Capítulo V – Vencedores
1º Serão vencedoras as jangadas que primeiro atingirem a meta ou que ficarem mais
perto dela.

Capítulo VI – Prémios
1º Serão atribuídos três prémios que corresponderão ao primeiro lugar, à jangada mais
ecológica e à equipa “Fair Play”.
2º Serão atribuídos diplomas de participação a todos os membros das equipas.

Capítulo VII – Seguro
1º Todos os participantes que vão na jangada, estarão cobertos por um seguro.

Capítulo VIII – Inscrições e Apresentação
1º As inscrições serão formalizadas através do contacto com a organização (pessoalmente, por 
telefone ou via e-mail), onde terão de indicar os seguintes dados:
• Nome da Jangada/equipa



• Nome da instituição que representam (se for o caso)
• Nome dos membros da equipa (indicando as pessoas que irão na jangada)
• Número do cartão de cidadão/BI e contribuinte de todos os participantes.
• Nome, telefone e e-mail do responsável pela equipa.
2º As jangadas bem como as equipas dever-se-ão apresentar no dia anterior ao da realização da 
prova, para verificações técnicas, vistorias pela Capitania e treinos.
3º Caso as jangadas não demonstrem ser suficientemente capazes de se manter à superfície com 
os participantes a bordo, durante a prova inteira, a organização vê-se no direito de as excluir.
3º Representantes da organização irão estar presentes no Porto da Horta e da Madalena no dia 
anterior, para o efeito do ponto anterior.
4º A prova realizar-se-á no dia 18 de Julho, salvo indicação contrária da organização, que poderá 
com a antecedência que for possível, antecipar ou adiar a prova mediante previsões meteorológicas 
que a tal obriguem.

Capítulo IX – Deslocações, alojamento e alimentação
1º A deslocação das jangadas das equipas da ilha do Faial será feita no dia anterior da prova (horas 
a decidir consoante as condições meteorológicas).
2º Cabe à organização a deslocação das jangadas e dos participantes até ao ponto de partida 
(Madalena) para as equipas do Faial e a deslocação de regresso até ao Porto da Madalena, no caso 
das equipas do Pico.
3º A deslocação de participantes de outras ilhas que não Faial e Pico, ficará ao encargo dos 
mesmos.
4º A organização disponibilizará snacks no início.

 
Capítulo X

Cabe à organização decidir sobre qualquer situação omissa.

Organização
Para mais informações ou para algum esclarecimento não hesitem em contactar a organização.

APEDA . Cais de Santa Cruz | Edifício Lotaçor | 9900-172 Horta
Telefone 292 392 180 | apeda@pescazores.com | www.pescazores.com

OMA . Fábrica da Baleia de Porto Pim | 9900 Horta
Tel 292 292 140 | mariajoana@oma.pt


