
 

ANÚNCIO DE REGATA  

Semana do Atlântico - VI Troféu Cidade de Viana do  

Castelo - Meeting Internacional de Optimist   

25, 26 e 27 OUTUBRO 2019  

  

A Federação Portuguesa de Vela anuncia a realização da Semana do Atlantico - VI Troféu Cidade de 

Viana do Castelo - Meeting Internacional de Optimist, organizada pelo Clube de Vela de Viana do 

Castelo com o apoio da Associação Regional de Vela do Norte, APCIO e da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, que será disputada entre os dias 25 e 27 de Outubro de 2019, no campo de regatas 

de Viana do Castelo. O Troféu Cidade de Viana do Castelo é organizado em conjunto com o Meeting 

Internacional Cidade de Vigo, organizado pelo Real Club Náutico de Vigo com o apoio e 

colaboração da Real Federación Española, Federación Gallega de Vela e Asociaciones Española e 

Gallega da Classe Optimist, pontuando ambas para o Troféu Semana do Atlântico de Optimist - 

Viana do Castelo / Vigo .  
  

1. REGRAS  

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 está aberta a barcos da classe OPTIMIST nas seguintes divisões: Divisão A (nascidos 

nos anos 2004, 2005 e 2006), Divisão B (nascidos nos anos 2007 e 2008) e Divisão C 

(nascidos a partir de 2009) Os velejadores pertencentes à Divisão C poderão participar na 

Divisão superior. Para a Divisão C fica estabelecido um máximo de 60 participantes .  

2.2. Os participantes elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o, 

juntamente com a taxa de inscrição, para clubevelaviana@gmail.com, servindo para quem 

pretender a inscrição para a prova de Vigo. As inscrições são até às 18 horas do dia 13 

Outubro de 2019.   

2.3.  Todos os dados da inscrição deverão ser confirmados respondendo a um email enviado pela 

autoridade organizadora entre os dias 14 e 24 de Outubro. Após esta confirmação não será 

possível alterar quaisquer dos dados submetidos. Se o tiverem que fazer devem dirigir um 

pedido, em documento próprio, à CR e em caso de diferimento só serão realizadas as 

alterações após realizadas as regatas do primeiro dia.  

Durante o período de confirmação das inscrições apenas será possível efetuar pagamentos 

de inscrições, registar e pagar a caução para os barcos de apoio alugados e levantar todo o 

material fornecido pela autoridade organizadora. Este processo será realizado no 

secretariado da prova localizado no edifício do centro de vela do CVVC  

2.4. 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%;  



2.5. 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 

no edifício do Centro de Vela do CVVC.  

3. TAXAS DE INSCRIÇÃO  

3.1. As taxas de inscrição requeridas são as seguintes:  

 Classe      Taxa de Inscrição  

 Optimist     Semana do Atlântico 30€  

                    Semana do Atlântico + Meeting Internacional Cidade de Vigo 50€  

4. PROGRAMA   

4.1.   

 Data e hora  Acontecimento  

Dia 24   

17:00 ás 21:00 horas  
 

   

Abertura de secretariado, Confirmação das inscrições  

Dia 25   

09:00 ás 13:00 horas  
  

11:00 horas  
  

 

   

Abertura de secretariado, Confirmação da inscrição.  
  

Reunião Treinadores  
  

13:00 horas   

 
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia.  

  

Dia 26  

TBA 

   

Reunião de Treinadores  

TBA 

  
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia.  

  

Dia 27 

TBA  

    

Reunião de Treinadores  

  

TBA  

    

Sinal de Advertência 1ª Regata do dia.  

  

17:00 horas  

    

Entrega de Prémios  
  

  

   TBA – To be announced  

 4.2. Está prevista a realização de 9 regatas.  

4.3. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16 horas.  

4.4. Terá que ser completada 1 regata para validar a prova.  

5. MEDIÇÕES  

Cada um dos barcos apresentará um certificado válido de medição. Além disso, poderão ser feitas 

inspeções, a qualquer momento por um inspetor de equipamentos (medidor) da comissão de 

regatas, para cumprimento das regras da classe ou das instruções de regata.  

6. INSTRUÇÕES DE REGATA  

As instruções de regata estarão disponíveis a partir das 15:00 horas do dia 24 no Secretariado da 

prova. Estas serão disponibilzadas por mail aos treinadores. Para isso, devem preencher um 

endereço de correio electrónico válido no boletim de inscrição.  
  



7. BARCOS DE APOIO  

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. 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 barcos. Esta restrição 
aplicasse também a telefones móveis.  

9. PRÉMIOS  

Os prémios serão atribuídos da seguinte forma:   

Divisão "A" três primeiros classificados Masculinos e três primeiros Femininos  
   

Divisão "B" três primeiros classificados Masculinos e três primeiros Femininos  
  

Divisão "C" três primeiros classificados Masculinos e três primeiros Femininos  
  

Em Vigo, será atribuído prémio ao vencedor Absoluto do Meeting - escalões A/B e vencedor do 

escalão C, após junção das duas classificações - Viana + Vigo.  

10. 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.  

11. SEGURO  

Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade 

civil contra terceiros com um montante adequado à atividade.  

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Aluguer de Barcos 

Poderão faze-lo diretamente em: clubevelaviana@gmail.com ou por 966081678 

Disponibilidade por ordem de inscrição 
  

Alojamento recomendado pelo CVVC  

O Clube de Vela de Viana do Castelo tem, nas suas próprias instalações, alojamento para vinte 

atletas. Este alojamento corresponde a tipo camaratas, pelo preço de 10€ por noite, sem 

pequeno-almoço. Estes alojamentos serão destinados aos primeiros vinte interessados.  
  

Hotel do Parque - www.hoteldoparque.com  
e-mail: reservas@hoteldoparque.com   
Contacto - 258 828605  

As reservas devem ser efetuadas através do e-mail reservas@hoteldoparque.com ao cuidado do 

diretor Paulo Jorge Pedra.   
  

Hotel Jardim - www.hoteljardimviana.pt 
e-mail: hjardimviana@gmail.com  
Contacto - 258 828 915  

 

http://www.hoteldoparque.com/
http://www.hoteldoparque.com/
http://www.hoteldoparque.com/
http://www.hoteljardimviana.pt/
http://www.hoteljardimviana.pt/


Pousada da Juventude  

Contacto - 00351258838458  

Email – vianacastelo@movijovem.pt  

  
 

Nota Importante:  

Todos os participantes nas regatas de Viana do Castelo e Vigo poderão deixar os atrelados e 
barcos, assim como as carrinhas, no CVVC.  
  

Dia 27, finalizada a entrega de prémios, a organização da prova terá ao dispor um autocarro para 

transportar os atletas e treinadores para as suas cidades. Este transporte será disponibilizado para 

o regresso entre Viana do Castelo e a região do Algarve, sendo a paragem, na região centro, no 

Parque das Nações.  

Dia 31/10 em horário a divulgar, a organização da prova disponibiliza novamente um autocarro para 

regresso a Viana do Castelo, para posterior deslocação para a cidade de Vigo, nas viaturas 

aparcadas, de cada clube, no CVVC. O horário do regresso será marcado após análise com os vários 

interessados.  
  

13. Regulamento do Troféu Semana do Atlântico – Viana do Castelo / Vigo  

- Para participar no troféu de cada ano terá que participar em ambas as regatas;  

- Somam-se todas as pontuações das provas realizadas em Viana do Castelo e Vigo, sendo o 

vencedor, quem tenha a menor pontuação (vencedor AB e vencedor C);  

- Em caso de empate, vencerá aquele que tenha obtido mais primeiros lugares; se persistir o empate, 

aquele que tenha obtido mais segundos e assim sucessivamente. Caso persista o empate, recorre-

se ao melhor posto na última regata disputada, senão, a penúltima e assim sucessivamente. Se 

ainda assim persistir o empate será utilizado o processo de cara ou coroa.  
  

  

Para informações adicionais é favor contactar:  
  

Clube de Vela de Viana do Castelo  

Centro de Vela  

Zona Portuária  

4900 - 363 Viana do Castelo  

Telemóvel: 966081678 

www.clubevelaviana.com 

cvvc@clubevelaviana.com  

  
  

    
  

 

 

 

 

http://www.clubevelaviana.com/
http://www.clubevelaviana.com/
http://www.clubevelaviana.com/


 
BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

Deverá ser enviado para clubevelaviana@gmail.com até às 18 horas do dia 13 de Outubro de 2019  

Ao Secretariado da Prova:   

Semana do Atlântico 2019 VI Troféu Cidade de Viana do Castelo - Meeting Internacional de 

Optimist  

  

25 a 27 de Outubro de 2019  

Agradeço a inscrição dos barcos:   

Clube:  

Nome do Treinador Responsável:  

Licença Desportiva nº:  

   

  Nome  Viana do 

Castelo  
Vigo  Nº Vela  

Nº Licença 

Desportiva  
Data de 

Nascimento  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

Importante: Assinalar com X a prova, ou as provas, que vão participar.     

Enquanto responsável pela equipa, declaro que todos nos sujeitamos às Regras de Regata da ISAF, às Prescrições da FPV, às Regras da 
Classe, às Instruções de Regata e ao Anúncio de Regata desta Prova, e que nos comprometemos a não recorrer para qualquer 
Autoridade ou Tribunal não previstos nas Regras de Regata da ISAF. Declaro ainda que autorizo a difusão da minha imagem e da minha 
equipa enquanto participante desta prova para difusão da mesma. Declaro também que todos os velejadores estão abrangidos pelo 
seguro de Responsabilidade Civil requerido válido.   

  

de 2019  

Assinatura do treinador:_____________________________________________________________  

nº do BI ou cartão do cidadão:         

e-mail:*     telemóvel:      

*Importante: indicar endereço válido para envio das Instruções de Regata  

  

BANK : 

CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA  

SWIFT CODE: CCCMPTPL  

IBAN CODE : PT50-0045 1436 4025 4982 6838 7  

NIB: 0045 1436 4025 4982 6838 7  

  ,    de    


