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ANÚNCIO DE REGATA 
 
 

XIV CAMPEONATO DE PORTUGAL DE INFANTIS E INICIADOS - 2018 
 

A Federação Portuguesa de Vela em co-organização com Clube de Vela de Viana do Castelo, o 
apoio da Associação Regional de Vela do Norte e o patrocínio da Fidelidade, estabelecem este 
Anúncio de Regatas para a realização do XIV Campeonato de Portugal de Infantis e Iniciados 2018 
– Prova FPV Nº 36/2018 e que será disputado entre 31 de Agosto e 2 de Setembro de 2018, no 
campo de regatas de Viana do Castelo. 

1. REGRAS 
1. A Prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata 

à Vela (RRV); 
2. Ao Abrigo do regulamento 20.4.1 da World Sailing (WS), será exigido a todos os 

concorrentes a colocação de Publicidade, quando fornecida pela organização; 
3. Quando em conflito, as Instruções de Regata prevalecem sobre o Anúncio de Regata. 

Altera a RRV 63.7; 
4. Aplica-se o determinado no Regulamento do Critério de Acesso ao Campeonato de 

Portugal de Infantis e Iniciados 2018, publicado em 2017. 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
1. A Prova estará aberta a embarcações da Classe Optimist nos Escalões Infantil e Juvenil, em 

conformidade com o definido no Critério de Acesso ao Campeonato de Portugal de Infantis 
e Iniciados; 

2. Os velejadores elegíveis devem inscrever-se enviando o Boletim anexo devidamente 
preenchido, juntamente com o comprovativo de transferência da Taxa de Inscrição e os 
restantes anexos para: 

Federação Portuguesa de Vela 
Doca de Belém 

1300-038 Lisboa 
Fax: 21 3660531 

E-mail: tessagalhardo@fpvela.pt sempre com conhecimento para: 
anarocha@fpvela.pt e vanessa.costa@fpvela.pt  

 
3. A Inscrição dos velejadores apenas será aceite quando acompanhada da Inscrição do 

respectivo Treinador. Os Treinadores deverão proceder à sua Inscrição através do 
preenchimento do Boletim de Inscrição de Treinador - em anexo. Não existe Taxa de 
Inscrição para os Treinadores; 
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4. O prazo para a recepção das Inscrições será até às 17:00 do dia 20 de Agosto de 2018. A 

FPV reserva-se o direito de aceitar ou não Inscrições após o prazo referido, sendo que em 
caso de aceitação, a Taxa de Inscrição será acrescida em 50%; 

5. As Inscrições só serão aceites quando completas (Treinadores e Atletas), devidamente 
preenchidas e com os Anexos requeridos e depois de confirmado o pagamento da 
respectiva Taxa de Inscrição; 

6. Na confirmação da Inscrição, os barcos poderão receber autocolantes para o casco, fitas 
coloridas para identificação dos Grupos e licras (bibs), cuja utilização será obrigatória 
(desde que fornecidas pela AO). A AO solicitará uma caução no valor de 15€ por cada licra 
(bib), a ser restituída aquando da devolução (obrigatória) das mesmas, que deverá ser feita 
até ao tempo limite para protestar do último dia de regatas; 

7. Os barcos poderão utilizar velas próprias ou as disponibilizadas pela FPV nos anos 
anteriores. 
 

3. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
1. A Taxa de Inscrição é no valor de 30€ e deverá ser paga por transferência bancária para:  

NOVO BANCO IBAN: PT50 0007 0013 0039 7650 0025 7 
Para efeitos de prazo limite de Inscrição, considera-se a data-valor da transferência 
bancária; 

2. Os Treinadores deverão confirmar pessoalmente a sua Inscrição e a dos seus velejadores na 
Sede do Clube de Vela de Viana do Castelo, onde se localizará o Secretariado da Prova, das 
14:30 às 18:30 do dia 30 de Agosto e entre as 09:00 e as 10:30 do dia 31 de Agosto, 
fazendo-se acompanhar da Apólice de Seguro do seu barco. A confirmação é obrigatória, 
sem a qual a Inscrição será cancelada, excepto se de outra forma aceite pela AO. 

 

4. PROGRAMA 
1. Programa de Regatas  

 

Data Acontecimento 

30/08/2018 14:30 às 18:30 – Confirmação das Inscrições 

31/08/2018 
09:00 às 10:30 – Confirmação das Inscrições 
13:00 – Sinal de Advertência 1º Regata do Dia 

01/09/2018 11:00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia 

02/09/2018 11:00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia 
 

2. O Programa constará de 6 regatas - duas por dia; 
3. Haverá uma reunião de Treinadores duas horas antes da hora prevista para o Sinal de 

Advertência de cada dia; 
4. Terá que ser completada 1 regata para validar a Prova, em cada Grupo; 
5. No último dia da Prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16:00 horas. 
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5. MEDIÇÕES E INSPECÇÕES 

Poderão ser feitas Inspecções a qualquer momento, 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 e que durante a Prova estarão afixadas no Quadro de Avisos. 
 

7. BARCOS DE APOIO 
As embarcações de apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no Secretariado da Prova. Os 
Treinadores deverão confirmar a Inscrição da sua embarcação. 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 pela Organização sob uma caução de 20€. Todos os barcos de apoio 
deverão ter a bordo obrigatoriamente um rádio VHF que opere em Canal 69. 
 

8. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 
Um barco não efetuará 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 
Serão atribuídos Prémios aos 3 primeiros da Classificação Geral individual de cada Grupo, e aos 
3 primeiros de cada Género. 
Serão atribuídos também Prémios às 3 primeiras equipas da frota “Iniciados” assim como o 
Troféu Perpétuo FPV. 
 

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 qualquer responsabilidade 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 de Responsabilidade Civil 
contra Terceiros, válido por um montante adequado à actividade e para competições 
desportivas, num montante mínimo de 250.000€. 

 

12. CONTROLO ANTIDOPAGEM 
Todos os concorrentes deverão fazer-se acompanhar de documento de identificação oficial, 
com fotografia. 
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13. CÓDIGO DE ÉTICA 
Os participantes na Prova, os 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. 
 

14. 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 (Clube 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. 

15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
1. Para informações adicionais é favor contactar o Secretariado Clube de Vela de Viana do 

Castelo através do e‐mail clubevelaviana@gmail.com ou a FPV através do e-mail 
tessagalhardo@fpvela.pt 

2. A entrega de Prémios realizar-se-á no dia 02 de Setembro de 2018 em local a anunciar no 
quadro de avisos, após concluídas as regatas e os protestos.  

3. Alojamento / Informações: 
 
Hotel do Parque - www.hoteldoparque.com 
e-mail: reservas@hoteldoparque.com  /  Contacto - 258 828605 
 
Hotel Jardim - www.hoteljardimviana.pt 
e-mail: hjardimviana@gmail.com  /  Contacto - 258 828 915 
 
Pousada da Juventude 
e-mail: vianacastelo@movijovem.pt   /  Contacto - 258 838 458 
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