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ENTIDADES ORGANIZADORAS 
A TRÓIA MARINA, em conjunto com o Clube de Vela do Sado e Clube Naval de Sesimbra, constituídas como entidades organizadoras da 
prova, anunciam a realização IX Regata do Sado 2015 / Comemorações da Semana do Mar, destinada às embarcações de cruzeiro. 
 
1. REGRAS  
1.1 A prova será disputada de acordo com as “Regras” tal como definidas nas RRV  
1.2 O “Rules and Guidance for Clubs” para “National Handicap for Cruisers (NHC)” da Royal Yatching Association (RYA)  
1.3 As Instruções de Regata (IR) que em caso de conflito prevalecem sobre todas as outras regras anteriores. 
 
2. CLASSE 
2.1 As regatas serão abertas a barcos das classes de Cruzeiro no sistema de Rating NHC e ANC. 
 
3. CAMPO DE REGATA e PERCURSO  
3.1 A regata será entre Sesimbra, Tróia e Setúbal. 
3.2 O percurso será definido nas Instruções de Regata a serem distribuídas pelos participantes 
 
4. PROGRAMA DA REGATA  
A IX Regata do Sado 2015 será disputada no dia 26 e 27 de Setembro de 2015 como se segue: 

 25 de Setembro  Sexta-feira   - Chegada das embarcações a Sesimbra 

 26 de Setembro Sábado   10:00h - Briefing de skippers com pequeno-almoço 

 26 de Setembro Sábado   11:30h - Sinal de Advertência - Largada da Regata de Sesimbra 

 26 de Setembro Sábado   Tarde - Chegada a Setúbal e entrada na Marina de Tróia 

 26 de Setembro Sábado   17:30h - Beberete e Entrega de Prémios  

 27 de Setembro Domingo  10:00h - Desfile de embarcações a acompanhar a saída dos Navios 
NOTAS:  

 A inscrição na IX Regata contempla:  
o a estadia gratuita das embarcações inscritas provenientes de Sines, Setúbal e Lisboa no Porto de Recreio de Sesimbra 

de 25 para 26 de Setembro. 
o a estadia gratuita das embarcações inscritas na MARINA DE TRÓIA de 26 para 27 de Setembro para participação no 

desfile de Domingo. 
o No dia 26, pequeno-almoço no Clube Naval de Sesimbra e Beberete com entrega de Prémios na TROIA MARINAoia 

 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata serão enviadas (por email) após inscrição e, estarão à disposição dos concorrentes cuja inscrição for confirmada 
junto da TROIA MARINA. Serão publicadas também no grupo de facebook TROIA MARINA – www.facebook.com/groups/TROIAMARINA; 
facebook Clube de Vela do Sado www.facebook.com/CVSado e facebook do Clube Naval de Sesimbra www.facebook.com/CNSesVela. 
 
6. INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser efectuadas até dois dias anteriores ao da Regata às 15:00 horas para o email marinabooking@troiaresort.pt, ou 
na Recepção da TROIA MARINA, com a entrega ou envio do boletim de inscrição com os campos obrigatórios devidamente preenchidos.  
O comprovativo de pagamento da taxa de inscrição deverá ser entregue ou enviado no acto de inscrição. 
Taxa de Inscrição 15,00 € a pagar pelo NIB: 0010 0000 35903610001 22, ou na Recepção da TROIA MARINA 
 
7. BOLSA DE TRIPULANTES 
A inscrição na IX Regata do Sado implica que se aceite voluntariamente no mínimo um elemento da bolsa de tripulantes no desfile. 
As embarcações podem solicitar um ou mais elementos inscritos na bolsa de tripulantes no acto de inscrição para a regata e/ou desfile. 
 
8. PONTUAÇÃO 
Para o conjunto das Regatas do Sado utilizar-se-á um sistema de ranking que será calculado de acordo com a RRV A9 – “Pontuações em 
Séries Longas”.  
 
9. TROFÉUS/PRÉMIOS 
Será premiado o primeiro classificado em Ranking NHC e o primeiro classificado em Ranking ANC. Haverá um sorteio entre os participantes. 
 
10. RESPONSABILIDADE 
A Entidade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declina qualquer responsabilidade por prejuízos, dano, perda 
ou reclamação, tanto pessoal como material, provocado ou sofrido pelos participantes antes, durante ou depois da prova. Os concorrentes 
competem exclusivamente por seu inteiro risco e responsabilidade.  
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 PARCEIROS E APOIOS: 
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

Prova*  ___________________________________________________________________________________________________________  

Data*  ____________________________________________________________________________________________________________  

Ao Secretariado 

Solicito a inscrição do barco 

Nome *  Comprimento*  

Fabricante*  Modelo  Boca*  

Apólice de seguro*  Ano de construção*  

 

TRIPULAÇÃO*:  

a) Timoneiro* 

Nome*  

  Morada  

  

  

  

  
Telef.  Telemóvel*  

  

e-mail*  

 

b) Tripulantes 

  

  

  

  

  

 

Observações*:  
Pretende usufruir da estadia em Sesimbra?  Sim  Não   Nº de vagas disponíveis para elementos  
Pretende usufruir da estadia em Tróia?  Sim   Não  da bolsa de tripulantes:  

Declaro sujeitar-me às Regras de Regata à Vela (RRV) da ISAF, às Prescrições da FPV, às Regras da Classe, ao Anúncio de Regata e às 
Instruções de Regata desta Prova, comprometendo-me a não recorrer para qualquer Autoridade ou Tribunal não previstos nas RRV.  

Mais declaro que a embarcação, os participantes e os restantes intervenientes estão cobertos pelo seguro previsto na Portaria nº 
689/2001, de 10JUL. 

 de  de  

 

 

Assinatura*_________________________________________________________________ 

* Campos obrigatórios 
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO NA BOLSA DE TRIPULANTES 

Ao Secretariado 

Solicito a inscrição na bolsa de tripulante da TROIA MARINA 

  

Nome*  

  Morada  

  

  

  

  
Telef.  Telemóvel*  

  

e-mail*  

 

Experiencia como Velejador* 
(1 – Sem Experiencia 2 – Tripulante casual 3- Tripulante usual 4 - Skipper Amador 5 - Skipper Profissional)  

 

 

Prova  ____________________________________________________________________________________________________________  

Data  _____________________________________________________________________________________________________________  

 

Inscrição apenas para a prova referida acima  Inscrição para qualquer prova organizada pela TROIA MARINA  

 

* Dados obrigatórios 

Declaro que tomei conhecimento de que a entidade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declina qualquer 
responsabilidade por prejuízos, dano, perda ou reclamação, tanto pessoal como material, provocado ou sofrido pelos participantes antes, 
durante ou depois da prova. Os concorrentes competem exclusivamente por seu inteiro risco e responsabilidade. 
 
Autorizo a que os meus dados presentes neste boletim sejam processados informaticamente, utilizados e anunciados pela TROIA MARINA. 
 
 

 de  de  

 

 

Assinatura_________________________________________________________________ 

 


