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ADENDA: 

Em complemento da circular anterior nº1/2017- Cruzeiros, a Federação Portuguesa de 

Vela entende que devem ser esclarecidos os seguintes aspetos: 

 Para participação em provas desportivas que constem do Calendário da FPV e 
das Associações Regionais, é necessário o cumprimento dos Regulamentos e 
regras em vigor. 

  Para um barco se poder inscrever numa regata é obrigatório que seja inscrito 
por alguém que seja sócio de um clube ou organização filiada numa Federação 
por sua vez filiada na WS, mas não tem de ser o proprietário [RRV 75.1 (a)]. 

  Portanto não é o proprietário que tem de ser sócio de um clube quando não 
vai a bordo mas o responsável pelo barco (a pessoa a quem ele entrega o 
barco para fazer a regata). Exceto se ele acumular e for proprietário 
embarcado. Ver RRV 46. 

  Os Regulamentos da FPV obrigam que um barco participe em representação 
do clube que corresponde a licença desportiva do timoneiro. 

 Relativamente à obtenção do Número de Vela ele é solicitado pelo proprietário 
que terá de apresentar a respetiva licença desportiva. Quando o proprietário for 
uma entidade ou empresa, terá de designar o timoneiro responsável, 
devidamente habilitado com Licença Desportiva. A transmissão da titularidade 
das embarcações, ou a mudança do timoneiro responsável devem ser 
comunicados à FPV, para efeito de atualização do registo do nº de vela. 

Existe uma classificação especial: Tripulante de Cruzeiros, com valor mais reduzido 

para os praticantes que apenas se dediquem a esta forma de prática de vela. 

A Licença Desportiva tem implícito a cobertura da atividade por seguro a cargo da 

FPV. Tem ainda a vantagem de perante as autoridades e instituições espelhar a 

importância da modalidade, e garantir-lhe mais apoios. 

Finalmente, com vista a dar tempo aos proprietários, timoneiros e Clubes de 

regularizarem a respetiva situação, a FPV irá conceder um prazo adicional, até ao final 

do mês de Fevereiro de 2017. 

Lisboa, 23 de Janeiro de 2017 

A Direção 


