1ª Prova Troféu Duarte Bello
ANÚNCIO DE REGATA
A Associação Regional de Vela do Centro anuncia a realização da 1ª prova do Troféu Duarte Bello,
organizada pelo Clube Náutico de Almada, com o apoio da Associação Portuguesa da Classe Optimist
e os patrocínios da Câmara Municipal de Almada, Transtejo e APL, aberta a embarcações da Classe
Optimist, que será disputada nos dias 29 e 30 de Abril de 2017, no campo de regatas estuário do Rio
Tejo, em Almada.
1. REGRAS:
1.1.A prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à
Vela.
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1.A prova estará aberta a barcos da classe Optimist nas categorias:
2.1.1. Frota 1: Juvenis 2º ano e mais de licença federativa + Infantis com/Upgrade.
2.1.2. Frota 2: Infantis sem/Upgrade e Juvenis 1º ano licença federativa.
2.1.3. Frota 3: Desporto Escolar.
As frotas 1 e 2 devem encontrar-se em regra com as suas obrigações Federativas e para com
a respectiva Associação de Classe, a frota 3 deve encontrar-se em regra com as regras
definidas pelo Desporto Escolar.
2.2.Os barcos elegíveis podem inscrever-se, mediante preenchimento integral do boletim de
inscrição anexo e enviá-lo, juntamente com a taxa de inscrição.
Clube Náutico de Almada - Largo Alfredo Dinis (Alex) Cacilhas
2800-252 Almada – 963558675 / 212760243 / cnalmada@cnalmada.com
NIB 0035 0266 000 0946213094

Até às 18 horas do dia 24 de Abril de 2017. As inscrições só serão aceites quando
devidamente preenchidas e acompanhadas do pagamento da respetiva taxa de
inscrição.
Os clubes que inscrevam vários velejadores podem enviar uma única folha com todos os
dados dos velejadores.
2.3.A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo
referido sendo que, em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida de mais
50 %;
2.4.Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, fazendo prova das suas
licenças desportivas, válidas para o ano em curso, no secretariado da prova que se situará
na recepção do Clube.
3. TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1.A taxa de inscrição será:
3.1.1. Optimist 0€ velejadores sócios do CNA.
3.1.2. Optimist 15€ velejadores da região centro.
3.1.3. Optimist 30€ velejadores de fora da região centro.

4. PROGRAMA
4.1.
Data/Hora
29/04/2017 09:00 as 12:00
29/04/2017 09:00 as 12:00
29/04/2017 13:00
30/04/2017 11:00

Classe
Optimist
Optimist
Optimist
Optimist

Acontecimento
Confirmação da inscrição na secretaria
Inscrição embarcações de apoio na secretaria
Sinal advertência 1ª regata do dia
Sinal advertência 1ª regata do dia

4.2.No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16 horas
4.3. Classe
Máximo por dia
Optimist
4
4.4.Terá que ser completada 1 regata para validar a prova.
5. MEDIÇÕES
5.1.Cada um dos barcos apresentará um certificado válido de medição. Além disso, poderão ser
feitas inspecções, a qualquer momento por um inspector de equipamentos (medidor) da
comissão de regatas, para cumprimento das regras da classe ou das instruções de regata.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
6.1.As instruções de regata estarão disponíveis a partir das 9.00 h do dia da prova no
Secretariado.
7. BARCOS DE APOIO
7.1.As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no
secretariado da 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).
8. PROGRAMA SOCIAL
9. PRÉMIOS
9.1.Os prémios serão atribuídos da seguinte forma:
9.1.1.Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados e 1º feminino em cada

um das frotas.
9.1.2.Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados e 1º feminino da frota 1

que tenham participado pela primeira vez nas PAR.
9.1.3.Será entregue uma medalha de participação a todos os velejadores.
10. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
10.1.
Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco.
Consultar RRV4-Decisão de Competir. A autoridade organizadora, os seus
colaboradores, juízes e qualquer outra entidade envolvida não aceitará quaisquer
responsabilidades por danos materiais, ou lesões pessoais, ou morte, que tenham
ocorrido antes, durante ou depois da prova.
11. SEGURO
11.1.
Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de
responsabilidade civil contra terceiros com um montante adequado à actividade.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES

12.1.
Para diferenciar na largada as diferentes categorias, as embarcações colocarão no
topo do mastro uma cinta com a cor fornecida pela organização, sendo verde para os
Juvenis e vermelha para os Infantis.
12.2.
Para diferenciar os carrinhos de cais de cada clube, serão fornecidos pela
organização pequenos adesivos com cor para colar no carrinho e no barco.

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
1ª Troféu Duarte Bello
Agradeço a inscrição do barco:
Classe:

Nº de Vela:

Nome:
Tripulação:

Licença de Publicidade nº:

Frota 1: Juvenil
Infantil c/Upgrade
1ª ano competir nas PAR
Frota 2: Infantil s/Upgrade
Juvenil 1º Ano licença
.
Frota 3: Desporto Escolar
.
Feminino
Timoneiro

.

.
Licença Desportiva nº:

Nome:

Data de Nascimento:

Clube:

Nacionalidade:

Morada:

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:
Os concorrentes participam na Prova inteiramente por sua conta e risco. Devem consultar a RRV 4 – Decisão de
competir. A autoridade organizadora, os seus colaboradores, juízes 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.
Assumo o compromisso de cumprir as Regras de Regata à Vela e todas as outras regras que regem esta prova.

___________,____ de _________ de 2017

Assinatura: ______________________________

