ANÚNCIO DE REGATA
I PAN SNIPE 2018
A Federação Portuguesa de Vela estabelece este Anúncio de Regatas, para a realização da Iª Prova
de Apuramento Nacional, organizada pelo Clube Naval de Cascais com o apoio da Associação
Portuguesa da Classe Snipe e que será disputada nos dias 05 e 06 de Maio de 2018 no campo de
regatas Cascais.
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 estará aberta a barcos da Classe Snipe;
2.2. Os participantes elegíveis, podem inscrever-se preenchendo o boletim online em
www.cncascais.com ou o boletim anexo e enviando-o juntamente com a taxa de inscrição
para o Clube Naval de Cascais até às 18:00 do dia 2 de Maio de 2018;
2.3. A Autoridade Organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não inscrições após o prazo,
sendo que em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida de 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 secretaria do Clube Naval de Cascais.
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição requerida é:
Classe Snipe – Taxa de Inscrição = 40€
Poderá ser paga através de transferência bancária para a conta do Clube Naval de Cascais:
Conta Novo Banco - 2460 0131 0004
IBAN: PT50 0007 0246 0000 1310 004 62
4. PROGRAMA
4.1.
Data e Hora:
05 Maio 09:00 às 13:00
05 Maio às 13:00
06 Maio às 13:00

Classe:
Snipe
Snipe
Snipe

Acontecimento:
Confirmação da inscrição.
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia.
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia.
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4.2. Número de regatas previstas são 6 regatas;
4.3. No último dia da prova nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16:00;
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 inspecções a qualquer momento por um Medidor, para cumprimento das regras da classe
ou das instruções de regata.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da
FPV, que durante a prova estão afixadas no Quadro de Avisos.
7. BARCOS DE APOIO
As embarcações de Pessoas de Apoio deverão inscrever-se no secretariado da prova e terão de
utilizar obrigatoriamente a identificação indicada nas Instruções de Regata, 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 efectuará transmissões por rádio enquanto em regata nem receberá
comunicações por rádio que não estejam à disposição de todos os outros barcos concorrentes.
Esta restrição aplica-se também a telefones móveis.
9. PRÉMIOS
Os prémios serão atribuídos aos 3 primeiros lugares da classificação geral.
10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco - consultar RRV 4 Decisão de Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por
danos materiais, 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 actividade.
12. REGRAS ESPECÍFICAS
Publicidade: poderá ser exigida a colocação de autocolantes de proa a todos os participantes.
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Clube Naval de Cascais
Esplanada Príncipe Dom Luís Filipe
2750 – 411 Cascais
Email: regatas@cncascais.com Web site: www.cncascais.com
Telefone: +351 21 483 01 25
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13.1. Estacionamento: haverá cartões para entrada e parqueamento na Marina de Cascais, ao
preço de 8€/dia. Os concorrentes deverão entrar na Marina retirando o cartão normal e ao
sair da Marina utilizar o cartão que lhe foi entregue pelo Secretariado da Prova. Estes
cartões, para serem garantidos, devem ser solicitados antecipadamente quando das
inscrições na Prova;
13.2. Lanche de Mar: cada velejador/equipa pode reservar lanche-de-mar no Bar do CNcascais
até quarta-feira dia 02 de Maio de 2018. O lanche-de-mar tem um custo de 5€ e é
composto por: 2 sandes + 1 peça de fruta + 1 barra cereais + 1 sumo + 1 água 50cl.
Caso queira reservar, contacte por favor directamente o Sr. Osvaldo Mota: 96 645 65 85 ou
por email: osvaldo27@sapo.pt.
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