VII CAMPEONATO DE VELA DE SANTA MARIA
2ª PROVA - REGATA DO CARNAVAL

ANÚNCIO DE REGATA
O Clube Naval de Santa Maria (CNSM) anuncia a realização da 2ª Prova do Campeonato de
Vela de Santa Maria - Regata do Carnaval, com o apoio da Junta de Freguesia de Vila do
Porto, que será disputada no dia 18 de Fevereiro de 2018, no Campo de Regatas de Vila do
Porto.
1 REGRAS
1.1 A prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de
Regata à Vela (RRV).
1.2 Quando em conflito, as Instruções de Regata (IR) prevalecem sobre o Anúncio de Regata
(AR) – isto altera a RRV 63.7.
1.3 Publicidade
1.3.1 Pode ser requerido aos barcos participantes e aos barcos de apoio que exponham
publicidade escolhida e fornecida pela autoridade organizadora. A responsabilidade da
sua reposição é do concorrente/responsável do barco de apoio que deverá requerer
outro exemplar no secretariado.
1.3.2 A Prova é classificada de Categoria C de acordo com o regulamento 20 da World
Sailing.
2 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1 A prova está aberta a barcos da classe Optimist, no escalão Infantil e Juvenil.
2.2 Os velejadores elegíveis devem inscrever-se até às 17h do dia 16 de Fevereiro de 2018,
enviando o boletim anexo devidamente preenchido para:
Clube Naval de Santa Maria
Cais de Vila do Porto

9580-517 Vila do Porto
Email: geral@cnsantamaria.pt
2.3 A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o
prazo referido.
2.4 Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, fazendo prova das
suas licenças desportivas, válidas para a época em curso, no secretariado da prova que se
situará na sede do CNSM.
2.5 Os velejadores serão agrupados por escalão, Infantil e Juvenil.
3 TAXAS DE INSCRIÇÃO
Sem taxa de inscrição
4 PROGRAMA
4.1
Data e hora

Classe

Acontecimento

18 de Fevereiro - das 09h às 09:20h

Optimist

Confirmação das inscrições

18 de Fevereiro - às 10h

Optimist

Sinal de Advertência 1ª Regata do Dia

18 de Fevereiro - às 13:30h

Optimist

Convívio

4.2 Número de regatas previstas são:
Está prevista a realização de 3 regatas.
4.3 No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 12:30h.
4.4 Terá de ser completada 1 regata para validar a prova.
5 INSTRUÇÕES DE REGATA
As instruções de regata estarão disponíveis a partir das 09h do dia 18 de Fevereiro no
secretariado da prova.
6 BARCOS DE APOIO
As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no
secretariado de prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que
saem para a água e até que regressem a terra. Esta identificação será feita pelo expor, em
local bem visível, da bandeira do seu clube, de uma bandeira branca com a designação do

seu clube ou da bandeira da nacionalidade (para embarcações estrangeiras).

7 PRÉMIOS
Os prémios serão atribuídos da seguinte forma:
1º Classificado Infantil e Juvenil
8 CONSENTIMENTO DE IMAGENS
Ao inscrever-se na regata, os concorrentes aceitam que poderão ser fotografados ou
filmados e que, com este seu consentimento, tais imagens poderão ser usadas ou publicadas
pela Organização ou pelos media, em conjunto com os nomes dos concorrentes ou não, sem
quaisquer tipo de direitos de compensação ou de aprovação dessas imagens ou do seu uso
no futuro.
9 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar regra 4,
Decisão de Competir. A autoridade Organizadora não aceitará quaisquer responsabilidades
por danos materiais, ou lesões pessoais, ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou
depois da prova.
10 SEGURO
Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de
responsabilidade civil contra terceiros com um montante adequado à actividade.
11 OUTRAS INFORMAÇÕES
Para informações adicionais é favor contactar: 916160202 ou geral@cnsantamaria.pt

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
VII CAMPEONATO DE VELA DE SANTA MARIA
2ª PROVA - REGATA DO CARNAVAL
Deverá ser enviado para CNSM - Cais de Vila do Porto - 9580-517 Vila do Porto ou
geral@cnsantamaria.pt até às 17h, do dia 16 de Fevereiro de 2018.
Agradeço a inscrição do Clube:
Clube:
Treinador:

Nº
Nº LD:
LD:

Grau
Grau FPV:
FPV:

Nº LD

Data Nascimento

Velejadores:
Nome

Nº vela

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

Assinatura: ________________________________

