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ANÚNCIO DE REGATA
Prova de Apuramento Nacional da Classe 420
A Federação Portuguesa de Vela estabelece este Anúncio de Regatas para a realização da
Prova de Apuramento da classe 420
Organizado pelo Clube Naval de Leça
Com o apoio da Associação Portuguesa da Classe 420, VLB montagens elétricas, que será
disputada nos dias 5 e 6 de Maio 2018 no campo de regatas. Leixões
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da FPV,
que durante a prova deverão estar afixadas no Quadro de Avisos.
1. REGRAS
A prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à
Vela.
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1.
2.2.

A prova está aberta a barcos da classe 420.
Os participantes elegíveis, podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e
enviando-o, juntamente com a taxa de inscrição, para Marina de Leixões, molhe Norte
4450-718 Leça da Palmeira ou para o email eventos@navaldeleca.com até às 18h do dia
02-05-2018.
2.3. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não inscrições após o
prazo, sendo que em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida de 50%;
2.4. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, fazendo prova das
suas licenças desportivas, válidas para o ano em curso, no secretariado da prova que se
situará na secretaria do Clube Naval de Leça.
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO
3.1. As taxas de inscrição requeridas são as seguintes:
40,00€
4. PROGRAMA
4.1.
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Data e hora
05-05-2018 das 9h às 10h
05-05-2018 as 10:30h
05-05-2018 às 12:30h
06-05-2018 às 9h
06-05-2018 às 11h

Classe(s)
420
420
420
420

Acontecimento
Confirmação da inscrição.
Reunião de Treinadores
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia.
Reunião de Treinadores.
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia.

4.2. Números de regatas previstas são:
6 Regatas
4.3. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16:30h
4.4. Terá que ser completada(s) 1 regata(s) para validar a prova.
5. MEDIÇÕES
Cada um dos barcos apresentará um certificado válido de medição. Além disso, poderão ser
feitas inspeções a qualquer momento por um Medidor, para cumprimento das regras da classe
ou das instruções de regata.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da
FPV, que durante a prova estão afixadas no Quadro de Avisos.
Os Suplemento das Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 8:30h do dia 05-052018 na secretaria do Clube Naval de Leça.
7. BARCOS DE APOIO
As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no secretariado da
prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que saem para a água e até que
regressam a terra. Esta identificação será feita pela exposição, em local bem visível, da bandeira do
seu clube, de uma bandeira branca com a designação do seu clube ou da bandeira da sua
nacionalidade (para embarcações estrangeiras). Todos os barcos de apoio deverão ter a bordo,
obrigatoriamente, um rádio transmissor VHF que opere em canal 9.
8. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO
Um barco não efectuará transmissões por rádio enquanto em regata nem receberá
comunicações por rádio que não estejam à disposição de todos os outros barcos concorrentes.
Esta restrição aplica-se também a telefones móveis.
9. PRÉMIOS
Os prémios serão atribuídos da seguinte forma:
 Três primeiras tripulações da classificação geral;
 Primeira tripulação feminina da geral
 Primeira tripulação júnior;
.
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10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar RRV 4,
Decisão de Competir. A autoridade Organizadora não aceitará quaisquer responsabilidades por
danos materiais, lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da
prova.
11. SEGURO
Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade
civil contra terceiros com um montante adequado à actividade.
12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1.1.Reunião de treinadores 2h antes do sinal de advertência
1.2.As seguintes opções de alojamento são recomendadas:
 Hotel Holiday Inn – Junto à Exponor
 Av. Dr. António Macedo, nº 163
4450-617 Leça da Palmeira
 Telf: (+351) 22 999 5400
 Hotel Tryp – Junto à Exponor
 Rotunda da Exponor Leça da Palmeira
4450-801 Porto
 Telf: (+351) 22 999 0000
 Hotel Leça da Palmeira – Centro Leça da Palmeira
 Rua Dr. Albano Sá Lima, nº 222
4450-602 Leça da Palmeira
 Telf: (+351) 22 999 7770/1
 Stella Maris – Junto ao Forte de Leça da Palmeira
 Rua Fresca, nº 78
4450-687 Leça da Palmeira
 Telf: (+351) 22 995 2756

2. CONTACTOS


CLUBE NAVAL DE LEÇA
Morada: Marina de Leixões, Molhe
Norte. 4450-718 Leça da Palmeira
Telf: (+351) 22 996 0958
E-mail: eventos@navaldeleca.com
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Prova de Apuramento Nacional
Deverá ser enviado para Av. da Liberdade s/nº 4450/718 Leça da Palmeira ou geral@navaldeleca.com juntamente
com o comprovativo de transferência bancária efetuada o IBAN: PT50000704330000824000286 ou email:
secretaria@navaldeleca.com até às 18h do dia 02 de Maio 2018, acompanhado da respectiva taxa de inscrição.

Agradeço a inscrição do barco:
Classe:

Nº de Vela:

Nome:

Licença de Publicidade nº:

Tripulação:
Timoneiro

Licença Desportiva nº:

Nome:

Data de Nascimento:

Clube:

Nacionalidade:

Tripulante

Licença Desportiva nº:

Nome:

Data de Nascimento:

Clube:

Nacionalidade:
Júnior

Feminino

Morada:
Telefone:

Telemóvel:

E-mail:
Assumo o compromisso de cumprir as Regras de Regata à Vela e todas as outras regras que regem esta prova.
___________,____ de _________ de 2018
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Assinatura: ________________________________

