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EDP – XIII CAMPEONATO de PORTUGAL 
de INFANTIS e INCIADOS - 2017 

 

ANÚNCIO DE REGATA 
 

 
A Federação Portuguesa de Vela, em co-organização com o Iate Clube de Santa Cruz 
e com o patrocínio da EDP e da Fidelidade, e apoio da Associação Regional de Vela 
da Madeira, anuncia a realização do EDP – XIII Campeonato de Portugal de Infantis 
e Iniciados, que se disputará de 1 a 3 de setembro de 2017, na Madeira, no Campo 
de Regatas de Santa Cruz.  
 
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. (NP) (DP) Ao abrigo do Regulamento 20.4.1 da World Sailing (WS), poderá ser 

exigida a todos os Concorrentes a colocação de Publicidade fornecida pela 
Autoridade Organizadora (AO). A responsabilidade de reposição é do 
Concorrente que deverá requerer outro exemplar no Secretariado, sempre que 
se mostrar necessário; 

1.3. Outros documentos que governam a prova: 
(a) Serão publicados no Quadro Oficial de Avisos (QA); e 
(b) Estarão publicados no site da FPV www.fpvela.pt ; ou 
(c) Serão distribuídos aos barcos concorrentes no momento da confirmação 

da Inscrição; 
1.4. Em todas as Regras que governam esta Prova: 

(a) Os termos “Concorrente”, “Atleta” ou “Velejador” significam: pessoa que 
compete ou tem intenção de competir na Prova; 

(b) (DP) Significa que a penalização por infração a essa regra será à Descrição 
da Comissão de Protestos (CP); 

(c) (SP) Significa que poderá ser aplicada pela Comissão de Regatas (CR), sem 
Audiência, uma penalização padrão por infração a essa regra ou, com 
Audiência, uma penalização à Descrição da (CP); e 

(d) (NP) Significa que essa Regra não será fundamento para protesto por 
parte de um barco – isto altera a RRV 60.1 (a); 

1.5. Quando em conflito, as Instruções de Regata (IR) prevalecem sobre o Anúncio 
de Regata (AR) – isto altera a RRV 63.7. 
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1.6. CÓDIGO DE ÉTICA 
Os Participantes na Prova, seus Acompanhantes, Treinadores, Chefes de Equipa, 
Pessoas de Apoio, Dirigentes Desportivos, Árbitros e todos os envolvidos na Prova, 
deverão cumprir e fazer cumprir os princípios definidos no Código de Ética, 
publicado pela FPV. 

 
2. CLASSE 

 A Prova estará aberta à Classe Optimist, no escalão Infantil e, no escalão Juvenil, 
em conformidade com o definido no Critério de Acesso ao Campeonato de Portugal 
de Infantis e Iniciados. Excepcionalmente e a título promocional e de 
desenvolvimento da prática do Windsurf, a Prova também está aberta à Classe 
Techno 293, nos escalões Infantil e Juvenil. 

 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
3.1. Os Velejadores elegíveis devem inscrever-se, enviando o Boletim anexo 

devidamente preenchido, juntamente com o Comprovativo de 
Transferência Bancária da Taxa de Inscrição e restantes Anexos 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 apenas será aceite quando acompanhada da 

inscrição do respectivo Treinador. Os Treinadores deverão proceder à sua 
inscrição através do devido preenchimento do Boletim de Inscrição de 
Treinador, em anexo. Não existe Taxa de Inscrição para os Treinadores; 

3.3. O prazo para a recepção das Inscrições é até às 17:00 do dia 1 de Agosto de 
2017. A FPV reserva 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%; 

3.4. 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; 

3.5. Todos os barcos, deverão utilizar obrigatoriamente as velas fornecidas pela 
Federação Portuguesa de Vela, ao abrigo do Protocolo de Parceria EDP/FPV. 
Os Clubes que não possuem as referidas velas, deverão informar a FPV no 
momento da Inscrição, e até ao prazo definido para o mesmo, sobre as suas 
necessidade, a fim de utilizarem gratuitamente as velas fornecidas pela AO. 
As mesmas deverão ser devolvidas até ao Tempo Limite para Protestar no 
último dia de regatas. Caso haja algum dano numa vela, a AO poderá 
substitui-la a seu critério e conforme a disponibilidade, por uma outra vela. 
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4. TAXA DE INSCRIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
4.1. A Taxa de Inscrição, no valor de €30, deverá ser paga por Transferência 

Bancária para:  
NOVO BANCO - IBAN: PT50 0007 0013 0039 7650 0025 7 

Para efeitos de prazo limite de Inscrição (pontos 3.3), considera-se a data-valor da 
Transferência Bancária; 
4.2 Os Treinadores deverão confirmar pessoalmente a sua Inscrição e a dos seus 

velejadores, na Sede do Iate Cube de Santa Cruz, onde se localizará o 
Secretariado da Prova, das 14:30 e as 18:30 do dia 31 de Agosto, e entre as 9:00 
e as 10:30 do dia 1 de Setembro, 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; 

4.3 Na confirmação da Inscrição, os barcos receberão autocolantes para o casco, as 
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. 

 
5. PROGRAMA  

Data Acontecimento 

01/09/2017 
09h00 às 10:30 – Confirmação de Inscrições 
13:00 – Sinal de Advertência 1º Regata do Dia 

02/09/2017 11:00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia 

03/09/2017 11:00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia 

 
5.1. O Programa constará de 6 Regatas - duas por dia; 
5.2. Haverá uma reunião de Treinadores duas horas antes da hora prevista para o 
Sinal de Advertência de cada dia; 
5.3. No último dia da Prova, nenhum Sinal de Advertência será exposto depois 
das 16:00. 

 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Cumprindo o dever de promover e apoiar a preservação da Natureza, as IR apenas 
serão disponibilizadas on-line. Estas, serão publicadas no site www.fpvela.pt, no sítio 
reservado para a Prova e, se possível, enviadas para os e-mails disponibilizados no 
Boletim de Inscrição dos Treinadores. A Autoridade Organizadora (AO) não 
fornecerá as IR impressas em papel aos Concorrentes, exceto em caso de 
comprovada falência técnica do site ou quando a AO o considere adequado, não 
sendo esta decisão fundamento para Pedido de Reparação – isto altera a RRV 62.1 
(a). No entanto, qualquer Treinador que necessite de umas IR em papel, poderá 
solicitá-lo no momento da confirmação de Inscrições. 
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7. PONTUAÇÃO 
Terá que ser completada 1 Regata para validar a Prova, em cada Grupo. 

 
8. BARCOS DE APOIO 
8.1. As embarcações de Pessoal de Apoio (ver definição de “Pessoa de Apoio” nas 

RRV), deverão ser inscritas no Secretariado da Prova. Os Treinadores inscritos 
deverão confirmar a inscrição da sua embarcação e das embarcações de apoio 
sob sua responsabilidade. Apenas será aceite a inscrição de uma embarcação de 
apoio, quando inscrita por um Treinador; 

8.2. 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 AO. Todos os barcos de apoio deverão ter a 
bordo, obrigatoriamente, um rádio transmissor VHF que opere em canal 09. 

 
9. PRÉMIOS (apenas para a classe Optimist) 

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 do grupo “Iniciados” assim como o Troféu 
Perpétuo FPV. 

 
10. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os Concorrentes participarão na Prova inteiramente por sua conta e risco. 
Deverão consultar a RRV 4 – Decisão de Competir. A AO, os seus Colaboradores, 
Árbitros e qualquer outra entidade envolvida, não aceitarão qualquer 
responsabilidade por danos materiais, lesões pessoais ou morte, que tenham 
ocorrido antes, durante ou depois da Prova. 

 
11. 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 respectiva Apólice. 

 
12. CONTROLO ANTIDOPAGEM 

Todos os Concorrentes, deverão fazer-se acompanhar de Documento de 
Identificação oficial, com fotografia. 

 
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

13.1. Para informações adicionais é favor contactar o Iate Clube de Santa Cruz, 
através do e-mail, iateclubesantacruz@gmail.com ou a Federação Portuguesa 
de Vela, através do e-mail provas@fpvela.pt. 
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13.2 Principais contactos da AO: 
 

Francisco Trigo (Diretor de Prova) 964 012 235 

Gabino Rodrigues (Diretor de Prova Adjunto) 966 175 199 

 
13.3 TRANSPORTE DAS EMBARCAÇÕES 
O Grupo Sousa irá apoiar a realização do Campeonato de Portugal de Infantis e 
Iniciados, suportando o transporte das embarcações, em quatro Contentores de 40 
pés. 
Deste modo está previsto: 
Embarque de dois Contentores de 40 pés, no dia 25 de Agosto no Porto de Leixões; 
Embarque de dois Contentores de 40 pés, no dia 26 de Agosto no Porto de Lisboa; 
Um dos Contentores a embarcar em Leixões e em Lisboa, será para as embarcações 
participantes da classe Optimist e o outro Contentor será para as embarcações de 
apoio. 
Desembarque dos quatro Contentores de 40 pés, no dia 28 de Agosto no Porto do 
Caniçal (Madeira); 
A coordenação da arrumação e consolidação das embarcações nos Contentores, 
deverá ser planeada pelas Associações Regionais de Vela do Norte, do Sul, do Centro 
e dos Açores; 
As datas previstas para a saída dos Contentores de Leixões e Lisboa, poderá ser 
antecipada em uma semana, caso seja do acordo das Associações Regionais; 
Os locais para as referidas operações de arrumação e consolidação, serão decididos 
e divulgados oportunamente. 
13.4 A AO tem previsto proporcionar um passeio turístico pelo Concelho a todos os 
Participantes. 
13.5 A distribuição de Prémios realizar-se-á no dia 3 de Setembro de 2017, em local 
a anunciar nas Instruções de Regata. 
 
14. DIREITOS DE IMAGEM 

Ao participar nesta Prova, todos os Participantes, seus Acompanhantes, 
Treinadores, Chefes de Equipa, Pessoas de Apoio, Dirigentes Desportivos, 
Árbitros e todos os envolvidos na Prova, autorizam a AO (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. ALOJAMENTO OFICIAL E RENT-A-CAR 
As Unidades de Alojamento a seguir indicadas, foram contactadas para criarem 
pacotes específicos para Participantes e Acompanhantes ao Campeonato de 
Portugal de Infantis e Iniciados: 
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Albatroz Beach & Yacht Club 
Quinta Dr. Américo Durão Sitio Da Terça, 9100-187 Santa Cruz 
Telefone: 291 520 290 
 

Hotel Vila Galé Santa Cruz 
Rua São Fernando, 5, 9100-173 Santa Cruz 
Telefone: 291 529 000 
 

Santa Cruz Village Hotel 
Rua do Bom Jesus, n°22, 9100-152 Santa Cruz 
Telefone: 291 520 000 
 

Solar do Bom Jesus 
Estrada da Ribeira n.º4, 9100-169 Santa Cruz 
Telefone: 291603093 
 

Residêncial Santo António 
R. Cónego Alfredo C. Oliveira, 9100-105 Santa Cruz 
Telefone: 291 524 198 
 

RENT-A-CAR 
A Rent-a-Car a seguir indicada, foi contactada para criar pacote específico para as 
Colectividades participantes e seus Acompanhantes, ao Campeonato de Portugal de 
Infantis e Iniciados: 
 

Rodavante 
Central de Reservas 
Telefone: 291742448 

Parceiros Oficiais 
 

https://www.google.pt/search?rlz=1C1QJDB_pt-PTPT723PT723&biw=1280&bih=929&q=albatroz+beach+%26+yacht+club+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwicz67UrOjTAhVCXhoKHYpLBykQ6BMIpgEwFA
https://www.google.pt/search?rlz=1C1QJDB_pt-PTPT723PT723&q=hotel+vila+gal%C3%A9+santa+cruz+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjQzNWdq-jTAhXDthoKHdueCH8Q6BMIpwEwFA
https://www.google.pt/search?rlz=1C1QJDB_pt-PTPT723PT723&biw=1280&bih=929&q=santa+cruz+village+hotel+telefone&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjnmviXrOjTAhWsK8AKHRStC4MQ6BMIlwEwFA
https://www.google.pt/search?rlz=1C1QJDB_pt-PTPT723PT723&biw=1280&bih=929&q=santa+cruz+village+hotel+telefone&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjnmviXrOjTAhWsK8AKHRStC4MQ6BMIlwEwFA
https://www.google.pt/search?rlz=1C1QJDB_pt-PTPT723PT723&biw=1280&bih=929&q=residencial+santo+ant%C3%B3nio+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiPjoWXr-jTAhXGiRoKHeKADYIQ6BMIogEwFA
https://www.google.pt/search?rlz=1C1QJDB_pt-PTPT723PT723&biw=1280&bih=929&q=residencial+santo+ant%C3%B3nio+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiPjoWXr-jTAhXGiRoKHeKADYIQ6BMIogEwFA

