
 

TROFÉU EXPLICIT  

Clube de Vela do Tejo 2018 

 

25 de Março 2018, 11h00 

Lisboa – Baía de Cascais –Lisboa 

 

 

Com o apoio: 

 
 

  



 
 
 
 

 

 

ANÚNCIO DE REGATA 

TROFÉU CVTEJO 2018 (Prova do Ranking Nacional de Cruzeiros – ORC) 

O Clube de Vela do Tejo (CVTEJO) com o patrocínio dos VINHOS EXPLICIT da família Rosa Santos, 

anuncia a realização da primeira regata do TROFÉU CLUBE DE VELA DO TEJO 2018 para barcos das 

Classes ANC e ORC, que será disputada entre Lisboa e Cascais no dia 25 de Março de 2018  

 

1. PROGRAMA DE REGATAS E PERCURSOS 

1.1. O percurso será Lisboa - Bóia de Espera - Cascais – Lisboa. No entanto, as condições 

meteorológicas poderão determinar percursos diferentes 

1.2 Hora de largada 1100  

1.3. Chegada prevista para o primeiro 1500 

1.3 A CR dará instruções sobre os percursos nos 30 minutos anteriores ao sinal de advertência 

1.5. As Instruções de Regata serão enviadas aos participantes por mail 

2. RESPONSABILIDADE  

2.1 Os concorrentes participam na Prova inteiramente por sua conta e risco, tal como previsto 

na RRV 4 – “Decisão de competir”  

2.2. A Autoridade Organizadora, os seus colaboradores, Juízes e qualquer outra entidade 

envolvida, não aceitarão qualquer responsabilidade por danos materiais, lesões pessoais ou 

morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da Prova. Em caso de litígio, 

comprometem-se a não recorrer a outro Tribunal que não seja o indicado pelas RRV da WS  

3. REGRAS  

3.1. A Prova será disputada de acordo com as regras da World Sailing e prescrições da FPV  

3.2. Serão aplicadas as Regras de Segurança - Special Regulations da WS, para Provas de 

Categoria 4 

3.3. As Instruções de Regata (IdR) prevalecem sobre o Anúncio de Regata (AdR) 

  



 
 
 
 

 

4.  ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO   

4.1 A Prova está aberta a barcos da Classe ORC e ANC. 

4.2 As classes serão divididas em função do número de inscrições. A divisão será efetuada por 

valor de GPH (ORC) e rating (ANC). Caso se inscrevam menos de 4 barcos para formar uma 

classe, os barcos correrão na classe determinada pela CR 

4.3. As inscrições serão efetivadas mediante o envio de um formulário a disponibilizar 

brevemente, devidamente preenchido e do envio do comprovativo da inscrição e do pagamento 

para info@cvtejo.pt 

5. TAXA DE INSCRIÇÃO  

5.1. Aplicam-se as seguintes taxas de inscrição: 

 ORC A, B e C e ANC A: 20 EUR 

 ANC B: 15 EUR 

 ANC E e D: 10 EUR 

5.2. O valor da Inscrição deve ser transferido para PT50 0045 5148 4028 1468 8442 5  

6. PUBLICIDADE  

Poderá ser exigida aos concorrentes a colocação de Publicidade fornecida pela Organização  

7. SEGURO  

Os barcos participantes terão de fazer prova da cobertura por um Seguro de Responsabilidade 

Civil contra Terceiros, válido pelo montante mínimo exigido por lei, para Provas. Na Apólice de 

Seguro deve constar a menção à cobertura específica de REGATA ou COMPETIÇÃO, sem a qual 

não será aceite a Inscrição.  

8. CONTACTOS 

www.cvtejo.pt 
info@cvtejo.pt 
91 216 84 86 
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