MANUAL

Benvindo a Vilamoura
Este manual contém informações relevantes sobre o Centro de treinos

Chegada à Marina de Vilamoura

Vilamoura Sailing.
GPS N37o076289 | W08o124435.
Verifique no mapa abaixo as “zonas” referenciadas ao longo deste
manual.

Diriga-se ao centro de segurança da Marina de Vilamoura (serviço 24h) .
Informe a equipa de segurança que se dirige para o Vilamoura Sailing.

A equipa do Vilamoura Sailing está totalmente disponivel para o ajudar
nas suas necessidades logisticas

Se chegar dentro do horário de funcionamento do Vilamoura Sailing (9:00h as 17:00h):
•

Faça o seu Check-in com a equipa do Vilamoura Sailing, no escritorio (Zona 6).

•

Ser-lhe-á atribuido: uma area de parqueamento para o seu atrelado e barcos á vela e uma
“amarração” na água no pontão “R”.

Se chegar fora do horário de funcionamento do Vilamoura Sailing:
1. A equipa de segurança da Marina de Vilamoura dar-lhe-á acesso ao parque.

•

•

Deixe o seu equipamento em local por eles designado.

•

Faremos o seu registo no dia seguinte

Se necessitar de mais infomrções ou apoio não hesite em contactar:
Movél e WhatsApp | + 351 910 099 217

Marina de Vilamoura
ACCESSOS: COM ATRELADOS E BARCOS
À chegada ao Vilamoura Sailing , (Zona 1), a equipa de segurança colocará etiquetas de registo no seu
atrelado e barcos, e dar-lhe-á acesso ao parque (Zona 10)

ACCESSO: COM VEICULOS
Após o registo com a equipa do Vilamoura Sailing , poderá solicitar um cartão de acesso à Marina de
Vilamoura. Este cartão dar-lhe-á acesso as zonas de estacionamento da Marina de Vilamoura

SERVIÇOS DE GRUA
Os serviços de grua estão disponiveis nos dias de semana, das 9:00 ás 17:00
Serviços especiais deverão ser agendados

POSTOS DE AMARRAÇÃO
O pontão ”R” (Romeo) é o designado para os barcos de treinadores. O seu lugar ser-lhe-á assignado no
ato do registo pela equipa do Vilamoura Sailing

INTERNET
Grátis em toda a Marina de Vilamoura.

Registo
EQUIPAS E VELEJADORES
Todas as pessoas tem obrigatoriamente de se registar à chegada
No ato de registo vamos solicitar:
• Nomes, identificação pessoal, e contactos de todos os membros da equipa.
• Datas previstas de chegada e partida
• Contactos de emêrgencia
Uma vez completado o registo terá acesso:
• A todos os serviços e assistência do Vilamoura Sailing e
• Parque de barcos
• Parque de viaturas e atrelados
• Instalações da Marina de Vilamoura ( balneários, WC, salas de conferências etc. )
• Ginásio | Cross Fit Box

Protocolo de Emergência - EM TERRA
• O treinador ou um membro da equipa identifica a situação e avalia de forma clara o risco
• O treinador ou um membro da equipa informa de imediato o Vilamoura Sailing, onde se desenrola
a atividade da(s) vitimas(s) envolvida(s) no incidente, através de Canal VHF 69
• O Vilamoura Sailing avalia de forma rápida o risco e:
• Despoleta o 112 para evacuação imediata
• Solicita evacuação particular para Clínica Médica de Vilamoura
• O treinador ou um membro da equipa, permanece junto do(s) sinistrado(s) até a chegada dos
meios de emergência acionados pelo Vilamoura Sailing. A(s) vitimas(s) deverão permanecer
imóveis no local da ocorrência.
• O treinador ou um membro da equipa deverá acompanhar o(s) sinistrado(s) em todo o processo
da emergência médica.
• O treinador ou um membro da equipa, deverá se possível, fazer-se acompanhar pelos documentos
de identificação do(s) sinistrado(s).
• A evacuação será feita a partir do local da ocorrência.

CANAL DE
EMERGÊNCIA

VHF-69

Protocolo de Emergência – NO MAR
NO DECORRER DA ATIVIDADE NORMAL DO VILAMOURA SAILING
• O treinador ou um membro da equipa identifica a situação e avalia de forma clara o risco
• O treinador ou um membro da equipa de segurança de Mar informa de imediato o Vilamoura
Sailing, onde se desenrola a atividade do(s) atleta(s) envolvido(s) no incidente, através de Canal VHF
69
• O treinador ou a equipa de segurança estabilizam a(s) vitima(s) no barco a Motor e iniciam a
evacuação para terra , para extração no ponto EP (do mapa em anexo)
• O treinador ou um membro da equipa, permanece junto do(s) sinistrado(s) até a chegada dos meios
de emergência acionados pelo Vilamoura Sailing. A(s) vitimas(s) deverão permanecer imóveis no
local da ocorrência
• O treinador ou um membro da equipa deverá acompanhar o(s) sinistrado(s) em todo o processo da
emergência médica
• O treinador ou um membro da equipa, deverá se possível, fazer-se acompanhar pelos documentos
de identificação do(s) sinistrado(s)
• A evacuação será feita a partir do local da ocorrência

CANAL DE
EMERGÊNCIA

VHF-69

Protocolo de Emergência – NO MAR
NO DECURSO DOS EVENTOS
• O Treinador ou um membro da equipa identifica a situação e avalia de forma clara o risco
• O Treinador ou um membro da equipa de segurança de Mar informa de imediato o Presidente da
Comissão de Regatas, do campo de regatas onde se desenrola a atividade do(s) atleta(s) envolvido(s)
no incidente, através de Canal VHF assignado a esse campo de regatas
O Canal VHF será publicado no Quadro Oficial de Avisos e nas

Instruções de

Regata
• O Treinador ou a equipa de segurança estabilizam a(s) vitima(s) no barco a Motor e iniciam a
evacuação para terra , para extração no ponto EP (do mapa em anexo)
• O Treinador ou um membro da equipa, permanece junto do(s) sinistrado(s) até a chegada dos meios
de emergência acionados pelo Vilamoura Sailing. A(s) vitimas(s) deverão permanecer imóveis no
local da ocorrência
• O Treinador ou um membro da equipa deverá acompanhar o(s) sinistrado(s) em todo o processo da
emergência médica
• O Treinador ou um membro da equipa, deverá se possível, fazer-se acompanhar pelos documentos
de identificação do(s) sinistrado(s)
• A evacuação será feita a partir do local da ocorrência.

Para mais informações visite o nosso website

vilamourasailing.com
MORADA

Marina de Vilamoura
Avenida da Rocha Baixinha 8125-409 Vilamoura
GPS - N37o076289 / W08o124435

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda a Domingo das 9.00h | 17.00h
Se encontrar o nosso escritório temporariamente encerrado ligue-nos.

CONTACTOS
Ivo Ferreira
Móvel e WhatsApp

+ 351 910 099 217
vilamourasailing@prowgroup.com.com

