Prova de Apuramento Nacional
Da Classe Optimist
2017
ANÚNCIO DE REGATA
A Federação Portuguesa de Vela, em coorganização com o Clube Náutico de
Almada, com o apoio da Fidelidade e com a colaboração da Associação Regional de
Vela dos Centro, anuncia a realização da PROVA DE APURAMENTO NACIONAL DA
CLASSE OPTIMIST, que se disputará de 26 a 28 de maio de 2017, em Almada, no
campo de regatas de Mar da Palha/Rio Tejo.
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
organização. 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. Altera a RRV 60.1 (a).
1.5. Quando em conflito, as instruções de regata (IR) prevalecem sobre o anúncio
de regata (AR). Altera a RRV 63.7.
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
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deverão cumprir e fazer cumprir os princípios definidos no Código de Ética,
publicado pela FPV.
2. CLASSE
A prova será disputada na classe Optimist.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
3.1. Apenas estão elegíveis para participar na prova, os velejadores que tenham
participado no EDP – XIII Campeonato de Portugal de Juvenis 2017.
3.2. Os velejadores elegíveis devem inscrever-se, enviando o boletim anexo
devidamente preenchido, juntamente com o comprovativo de transferência
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
3.3. A inscrição dos velejadores 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, em anexo. Não existe taxa de inscrição para os treinadores.
3.4. O prazo para a receção das inscrições é até às 17h00 do dia 15 de maio 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%.
3.5. As inscrições só serão aceites quando completas (treinadores e atletas),
devidamente preenchidas e com os anexos requeridos, e depois de
confirmado o pagamento da respetiva taxa de inscrição.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. A taxa de inscrição, no valor de 35€, 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 3.4) considera-se a datavalor da transferência bancária.
4.2. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, no Edifício
Sede do Clube Náutico de Almada, em Cacilhas, onde se localizará o
secretariado da prova, a partir das 14h30 até às 19h00 do dia 25 de maio de
2017.
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5. PROGRAMA
Data
25/05/2017
26/05/2017
27/05/2017
28/05/2017

Acontecimento
Confirmação das inscrições das 14h30 às 19h
11h00 – Sinal de advertência 1ª Regata do Dia
11H00 – Sinal de Advertência 1º Regata do Dia
11h00 – Sinal de Advertência 1º Regata do Dia

5.1. O programa constará de 9 regatas.
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
16h00 horas.
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 (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.
7. PONTUAÇÃO
Terá que ser completada 1 regata para validar a prova.
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 organização. Todos os barcos de apoio
deverão ter a bordo, obrigatoriamente, um rádio transmissor VHF que opere em
canal 09.
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9. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados e aos 3 primeiros
femininos.
10. VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDIÇÕES
10.1.Um barco ou equipamento pode ser inspecionado em qualquer momento
para cumprimento das regras. Na água, um barco pode receber instruções
de um elemento da Comissão Técnica (CT) para se dirigir imediatamente a
uma área designada para inspeção.
10.2.Ao abrigo da RRV G3, um barco fretado ou emprestado para o evento
poderá utilizar letras de nacionalidade ou um número de vela em
contravenção com as regras de classe. Tal carece de aprovação prévia do
Delegado Técnico da FPV, cujo pedido deve ser feito atempadamente pelo
responsável da embarcação, e deverá estar devidamente fundamentado. Os
pedidos e decisões serão publicados no QA.
10.3.Para efeitos da Regra de Classe 4.5, 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 Clube
Náutico de Almada através do e‐mail cnalmada@cnalmada.com ou a FPV
através do e-mail provas@fpvela.pt.
14.2. A distribuição de prémios será no Edifício Sede do Clube Náutico de Almada,
em Cacilhas, no dia 28 de maio, após concluídas as regatas e os protestos.
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15. 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 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.
16. ALOJAMENTO OFICIAL
*Na altura da reserva deverá ser mencionada a participação na prova em anúncio.
MERCURE LISBOA ALMADA****
Rua Abel Salazar, 9 - Pragal 2805-313 Almada
Telefone: +351 910 014 651 | +351 212 761 401 | +351 212 760 538
E-mail: ha040-sl@accor.com
www.mercure.com
HOTEL PRAIA DO SOL**
Rua dos Pescadores, n.º 12, 2825-386 Costa da Caparica
Telefone: +351 212 900 012
E-mail: hotelpraiadosol@netcabo.pt
www.praiadosol.com
POUSADA DA JUVENTUDE
Quinta do Bucelinho - Pragal 2805-358 Almada
Telefone: +351 212943 491 | +351 925 665 091
Central de reservas: 707 233 233
E-mail: almada@movijovem.pt
www.movijovem.pt | www.cartaojovem.pt | www.pousadasjuventude.pt |
http://juventude.gov.pt
CACILHAS GUEST APARTMENTS
Rua Cândido dos Reis, n.º 126, 2800-270 Cacilhas
Telefone: + 351 212 746 033
E-mail: contact@cacilhasapartments.com
www.cacilhasapartments.com
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HOSTEL ALMADITA
Rua Cândido dos Reis, n.º 142 – 1º, 2800-269 Cacilhas
Telefone: +351 216 055 938 |+351 919 385 857
E-mail: almaditahostel@gmail.com
www.almaditahostel.com
HOSTEL CASA LUCAS
R. das Quintinhas, 11, 2820-352 Charneca de Caparica
Telemóvel: +351 932 634 444
E-mail: casalucas1959@gmail.com
www.hostelcasalucas.com
CASA ALMATEJO
Rua Mendo Gomes Seabra, n.º 14 – 3º Dt, 2800-169 Cacilhas
Telemóvel: +351 913 215 666
E-mail: helenacampos2012@gmail.com
LOST CAPARICA SURF HOUSE
Rua Dr. Barros de Castro, n.º 17, 2825-306 Costa da Caparica
Telefone: +351 211 337 324
E-mail: lostcaparica@gmail.com
www.lostcaparica.com
QUINTA DO TAGUS VILLAGE
Quinta do Tagus Village, Costas de Cão, Monte da Caparica, 2825-075 Almada
Telefone: +351 212 954 359 | +351 966 083 317
E-mail: info@quintadotagus.com
www.quintadotagus.com
ALOJAMENTO TURÍSTICO
Rua Elias Garcia, n.º 50 - B, Cacilhas
Telefone: +351 212 747 383 | +351 919 927 296
E-mail: celiacaritas.ecpr@gmail.com
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