
 
   

Regulamento  
PROVA 4ª Regata OLI 
 

 
1. A prova irá decorrer no dia 11 de Maio de 2019 pelas 15:00h junto ao Cais 

Fonte Nova, Aveiro.  

2. Todos os concorrentes devem chegar 30 minutos antes do início do evento, 

para a preparação da embarcação (devem estar todos no Cais da Fonte Nova 

às 14:30).  

3. Este concurso é aberto a colaboradores da OLI e ao público em geral.  

4. Os concorrentes devem saber nadar, contudo é obrigatória a utilização de 

colete salva-vidas fornecido pela organização.  

5. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que decorra 

durante a prova.  

6. Todo o evento será filmado e fotografado. As fotografias e vídeos serão 

divulgados nas Redes Sociais Oficiais OLI. 

Equipas 

7. As equipas são constituídas no mínimo por 2 pessoas e no máximo por 5 

pessoas e a sua embarcação.  

8. Todos os membros da equipa têm que estar presentes durante a prova, não 

precisando de irem todos no barco. No barco deve ir no mínimo 1 concorrente.  

Embarcação 

9. Podem ser criadas vários tipos de embarcações (canoas, barcos, botes, 

jangadas, catamarans, etc.).  

10. As embarcações devem respeitar a medida máxima de 3mx2m.  

11. A embarcação tem de ser construída pelos membros da equipa, recorrendo a 

vários materiais, sendo necessário a inclusão de produtos OLI não conformes, 

com criatividade e sentido de humor. Os concorrentes devem agendar com a 

OLI a recolha de material não conforme.  

12. É permitido o uso de velas, remos ou pedais para deslocar a embarcação, mas 

não é permitido a utilização de motor.  

13. O levantamento de peças OLI não conformes pelas equipas constituídas por 

colaboradores OLI, tem de ser comunicado ao responsável de turno. No caso 

de equipas constituídas por pessoas não trabalhadoras da OLI, o levantamento 

de peças será realizado todas as sextas-feiras das 8h às 17h na OLI até à data 

do evento e devem ser comunicadas antecipadamente por e-mail: 

communication@oli-world.com. 

mailto:communication@oli-world.com


 
   

14. Caso a embarcação encalhe ou sofra alguma anomalia é da responsabilidade 

dos concorrentes ultrapassar o problema.  

Avaliação 

15. Os concorrentes são avaliados nas vertentes: Criatividade, Originalidade e 

Classificação na prova. Haverá um prémio para a Claque mais divertida.  

16. A prova tem a duração máxima de 45 minutos. No caso de não existirem 

suficientes equipas classificadas durante a prova, os prémios de classificação 

passam automaticamente para prémios de criatividade/originalidade.  

17. Os 2 primeiros prémios serão atribuídos às equipas mais originais. Esta 

classificação será decidida por um júri constituído para o efeito. O terceiro, 

quarto e quinto prémio serão atribuídos às equipas que terminem a prova em 

menos tempo. O sexto prémio será atribuído ao público (claque mais divertida) 

que mais encorajar a sua equipa durante a prova. Este prémio será decidido 

pela organização do evento.  

18. Depois de percorrer a prova na água os membros da equipa devem retirar o 

barco da água e seguir para a linha da meta. A prova termina quando todos os 

elementos da equipa e a sua embarcação (ou parte dela) transpuserem a reta 

da meta.  

19. Para determinar a ordem de partida será realizado um sorteio.  

 

 

Lista de Prémios:  

1º Prémio: Criatividade e Originalidade:          
Viagem a Barcelona com a Top Atântico (mais uma viagem para um acompanhante de 
cada elemento da equipa) *  

 

2º Prémio: Criatividade e Originalidade:          
One Day Pack com a Aveiro com Paixão 

 

NOVO Prémio: Criatividade e Originalidade:          
Jantar no Salpoente (mais um acompanhante por cada elemento de equipa)  

 
3º Prémio: Primeiro Classificado da Prova:      
Passeio à vela pela ria da Sailspot (com possibilidade de levar acompanhante por 
cada elemento da equipa)  

 
4º Prémio: Segundo Classificado da Prova:      
 Jantar no Hotel Meliã Ria (mais um acompanhante por cada elemento de equipa)  

 



 
   

5º Prémio: Terceiro Classificado da Prova:       

Sessão de 1h Personal Trainer pelo Nuno Troia 
 
6º Prémio: Claque mais divertida:       
Surpresa OLI para os elementos do público mais divertido! 
 

Enfrentar as águas da ria de Aveiro não poderia ser uma aventura que abraçássemos 

sozinhos. Contamos neste desafio com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro que 

desta forma, além da construção sustentável das embarcações construímos também 

um evento responsável, onde todas as questões de segurança estarão 

salvaguardadas e a única preocupação dos participantes será levar o seu barco a bom 

porto. 

 

Todos os prémios podem ser utilizados até ao final de Maio 2020.  

*Voucher da Top Atlântico no valor de 250 euros por pessoa 


