XXVIII CAMPEONATO DE PORTUGAL
DE JUNIORES E ABSOLUTO
2017
ANÚNCIO DE REGATA
A Federação Portuguesa de Vela, em coorganização com o Clube de Vela de Viana
do Castelo e com o patrocínio da Fidelidade, e apoio da Associação Regional de
Vela do Norte, anuncia a realização do XXVIII CAMPEONATO DE PORTUGAL DE
JUNIORES E ABSOLUTO, que se disputará nos dias 6 a 9 de abril de 2017, em Viana
do Castelo, no campo de Regatas de Viana do Castelo.
1. REGRAS
1.1. A Prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas
Regras de Regata à Vela.
1.2. Ao abrigo do regulamento 20.4.1 da ISAF, será exigida a todos os
concorrentes a colocação de publicidade, quando fornecida pela organização.
1.3. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de
regata. Altera a RRV 63.7.
2. CLASSES, GÉNEROS E ESCALÃO
A prova estará aberta a barcos das seguintes classes, géneros e escalões:
CLASSE
Laser Radial
Laser 4.7
420

GÉNERO
Masculino e Feminino
Masculino e Feminino
Masculino e Feminino*

ESCALÃO
Júnior e Absoluto
Júnior
Júnior e Absoluto

*Apenas serão consideradas tripulações femininas aquelas em que ambas as
tripulantes são do sexo feminino. Tripulações mistas serão consideradas do
escalão masculino.

Aprovado pelo Conselho de Arbitragem em 12 de Fevereiro de 2017

3.
INSCRIÇÃO
3.1. Os velejadores devem inscrever-se, enviando o boletim anexo devidamente
preenchido, juntamente com comprovativo de transferência da taxa de inscrição,
para:
Federação Portuguesa de Vela
Doca de Belém
1300-038 Lisboa
Fax: 21 3660531
E-mail: provas@fpvela.pt
Sempre com conhecimento para:
anarocha@fpvela.pt e vanessa.costa@fpvela.pt
3.2. A inscrição dos velejadores menores apenas será aceite quando
acompanhada da inscrição do respetivo treinador. Os treinadores deverão
proceder à sua inscrição através do devido preenchimento do boletim de
Inscrição de Treinador. A inscrição dos treinadores é gratuita. O boletim de
inscrição dos treinadores deverá ser enviado, juntamente com comprovativo
de transferência da taxa de inscrição dos atletas.
3.3. O prazo para a receção das inscrições é até às 17h00 do dia 27 de março de
2017.
3.4. As inscrições só serão aceites quando completas (treinadores e atletas),
devidamente preenchida e com os anexos requeridos, e depois de
confirmado o pagamento da respetiva taxa de inscrição.
3.5. Poderão ser convidadas tripulações estrangeiras a critério da FPV.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. O pagamento da taxa de inscrição, de 40€ para Laser Radial e Laser 4.7 e de
50€ para 420, deverá ser paga por transferência bancária para:
Conta NOVO BANCO IBAN: PT50 0007 0013 0039 7650 0025 7
Para efeitos de prazo limite de inscrição (pontos 3.3), considera-se a datavalor da transferência bancária.
4.2. A FPV reserva o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo referido
sendo que, em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida em 50%.
4.3. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição no
secretariado da prova, a partir das 15h30 até às 19h00 do dia 5 de abril de 2017 e
das 9h00 às 10h30 do dia 6 de abril de 2017.

5.

PROGRAMA
Data
05/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
09/04/2017

Acontecimento
Confirmação das inscrições das 15h30h às 19h.
Confirmação das inscrições das 9h00h às 10h30.
13h00 - Sinal de Advertência 1º Regata do Dia
11h00 – Sinal de Advertência 1º Regata do Dia
11h00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia
11h00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia

5.2. O programa constará de 12 regatas.
5.3. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das
16h00 horas.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, a partir das
15h30 horas do dia 5 de abril, após a confirmação da respetiva inscrição.
7. PONTUAÇÃO
Terá que ser completada 1 regata para validar a prova.
8. BARCOS DE APOIO
Os treinadores deverão confirmar a inscrição da sua embarcação no
secretariado da prova. Todas as embarcações terão de utilizar obrigatoriamente
uma identificação desde que saem para a água e até que regressem a terra. Esta
identificação será feita pela exposição, em local bem visível, de uma bandeira
numerada fornecida, sob caução de 10€, pela organização.
Todos os barcos de apoio deverão ter a bordo, obrigatoriamente e
operacional, um rádio transmissor VHF que opere em canal 69.
9.

PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada Classe, escalão
e género.

10. INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MEDIÇÕES
10.1. Cada 420 apresentará um certificado válido de medição, no momento da
confirmação de inscrição.
10.2. Serão feitas inspeções, aleatoriamente e a qualquer momento, por um
elemento da comissão técnica, conforme estipulado pela RRV 92.2.

10.3. Para efeitos da Regra de Classe 420 C.10.2., e da Classe Laser Part 1 e Part 2,
7.c); todos os concorrentes deverão declarar, juntamente com o Boletim de
Inscrição, qual o equipamento que utilizarão durante a prova.

11. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os concorrentes participarão na prova inteiramente por sua conta e risco.
Deverão consultar a RRV 4 – Decisão de competir. A autoridade organizadora, os
seus colaboradores, árbitros e qualquer outra entidade envolvida não aceitarão
quaisquer responsabilidades por danos materiais, ou lesões pessoais ou morte,
que tenham ocorrido antes, durante ou depois da Prova.
12. SEGURO
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida
de responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à atividade
(250.000€), válido para competições desportivas, e fazer-se acompanhar da
respetiva apólice.
13. CONTROLO ANTIDOPAGEM
Todos os concorrentes deverão fazer-se acompanhar de documento de
identificação oficial, com fotografia.
14. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
14.1. Para informações adicionais é favor contactar o secretariado do CVVCastelo
através do e‐mail clubevelaviana@gmail.com ou a FPV através do e-mail
provas@fpvela.pt.
14.2. A distribuição de prémios será nas instalações do Clube de Vela de Viana do
Castelo, no dia 9 de abril de 2017, após concluídas as regatas e os protestos.
15. CÓDIGO DE ÉTICA
Os participantes na prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de equipa,
dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova deverão cumprir
e fazer cumprir os princípios definidos no Código de Ética, publicado pela
Federação Portuguesa de Vela.
16. DIREITOS DE IMAGEM
Ao participar nesta prova, todos os participantes, seus acompanhantes,
treinadores, chefes de equipa, dirigentes desportivos, árbitros e todos os
envolvidos na prova, autorizam a Autoridade Organizadora (CVVC e Federação
Portuguesa de Vela) a recolher e difundir a sua imagem, cedendo, gratuita e
incondicionalmente, de forma perpétua, os direitos de utilização sobre todos os
recursos audiovisuais recolhidos neste enquadramento.

ALOJAMENTO OFICIAL

Hotel do Parque
http://www.hoteldoparque.com
Praça da Galiza
4900 476 Viana do Castelo
Portugal
Tel: 258 828605
Email: reservas@hoteldoparque.com

Hotel do Jardim
http://hoteljardimviana.pt
Largo 5 de Outubro, 68
4900-515 Viana do Castelo
Tel: 258 828 915
Fax: 258 828 916
Email: hjardimviana@gmail.com

Hotel Rali
http://www.hotelraliviana.com/
Avenida Afonso III, 180
4900-477 Viana do Castelo
Tel: 258 829 770
Fax: 258 820 060
Email: reservas@hotelraliviana.com

