
 

                                       

 
     

                

 

ANÚNCIO DE REGATA 
 

REGATAS 10º ANIVERÁRIO DO PORTO DE 

RECREIO DE OEIRAS / TORNEIO VELA AZUL 2015 
 
A Autoridade Organizadora, constituída pelo Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da 

Armada (CNOCA) e pela Associação Nacional de Cruzeiros (ANC), anuncia a realização 

das REGATAS 10º ANIVERSÁRIO DO PORTO DE RECREIO DE OEIRAS / TORNEIO VELA 

AZUL 2014 para barcos da Classe Cruzeiros com sistema de abono ANC que será 

disputado nos dias 12 e 13 de Setembro de 2015, no campo de regatas de Oeiras / Rio 

Tejo. O torneio 2015 é dedicado ao Skipper IAN WALKER pelos relevantes serviços 

prestados aos desportos náuticos relacionados com a navegação à vela. 

1. REGRAS 

A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de 
Regata à Vela da ISAF 2013-2016. 
Quando em conflito, as Instruções de Regata (IdR) prevalecem sobre o Anúncio de 

Regata (AdR). 

Serão aplicadas as "Recomendações para Organização de Regatas em Sistema de 

Abono ANC", excepto se determinado de forma diferente neste AdR. 

2. PUBLICIDADE 

De acordo com o Regulamento 20 da ISAF, Código de Publicidade, poderá ser 

exigida a todos os concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela 

organização. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

O número mínimo de barcos para formar um grupo ou divisão são 4 barcos. A 

prova estará aberta a barcos de cruzeiro com abono ANC nos grupos: A, B, D e E. 

Haverá lugar ao agrupamento de divisões quando estas não tiverem um mínimo de 

4 barcos. Só poderão inscrever-se barcos com certificado de medição ANC válido 

para 2015.  

Os barcos elegíveis poderão inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o 

juntamente com a taxa de inscrição ou comprovativo do seu pagamento por 

transferência bancária, para a ANC até às 18h00 do dia 11 de Setembro de 2015, 

pessoalmente ou através do e-mail geral@ancruzeiros.pt. Pagamentos para a ANC por 

transferência bancária para o NIB: 0010 0000 46300340001 69 

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 

A taxa de inscrição é de 25 euros por barco independentemente do grupo a que 

pertença e inclui o jantar do Patrão no jantar de entrega dos prémios, dia 14 de 

Setembro, na Marina de Oeiras. 

5. PROGRAMA DAS REGATAS 

1ª Regata: Dia 12 Set – sinal de advertência para a 1ª largada em Oeiras às 13h00 



 

                                       

 
     

                

 
2ª Regata: Dia 13 Set – sinal de advertência para a largada da 2ª regata em Algés, 

em frente à Torre VTS, às 10h00 

3ª Regata: Dia 13 Set – sinal de advertência para a largada da 3ª regata em Oeiras 

às 13h00 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão à disposição dos concorrentes, na sede da ANC e no respectivo site a 

partir do dia 08 de Setembro. 

7. PERCURSOS 

Os percursos serão estabelecidos no estuário do Rio Tejo conforme Instruções de 

Regata e eventuais alterações serão dadas via VHF - Canal 72 - pela CR.   

8. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 

Por VHF – CANAL 72, poderão ser comunicados aditamentos ou alterações feitos 

às Instruções de Regata, em acordo com as RRV. 

Um barco não efectuará transmissões por rádio enquanto em regata nem receberá 

comunicações por rádio que não estejam à disposição de todos os barcos. Esta 

restrição aplica-se também a telefones móveis. 

9. PRÉMIOS 

  Serão atribuídos prémios aos primeiros da Classificados de acordo com: 

 1 prémio, no caso de haver 4 concorrentes à largada; 

 2 prémios, no caso de haver 5 ou 6 concorrentes à largada; 

 3 prémios, no caso de haver 7 ou mais concorrentes à largada. 
A distribuição dos prémios deste Torneio será efectuada no jantar dia 14 de 

Setembro, na Marina de Oeiras. Neste jantar será entregue o ‘Galardão Vela Azul 

2015’ ao Skipper IAN WALKER. Cada jantar adicional terá um custo de 25,00 euros. 

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O CNOCA 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, devendo consultar a RRV 4 – Decisão de 

competir.  

11. SEGURO 

Todos os barcos participantes terão que estar cobertos por um seguro válido de 

responsabilidade civil contra terceiros pelo montante mínimo exigido por lei, para 

provas. 

12. MARÉS (UTC+1) EM LISBOA 

Data Baixa-Mar Altura Preia-Mar Altura Ocaso do Sol 

12/Set/2015 09h20 0,88m 15h51 3,76m 19h50 

13/Set/2015 09h52 0,80m 16h23 3,80m 19h49 

 

A Autoridade Organizadora    Alfeite, 04 de Setembro de 2015 

A Comissão de Regatas do CNOCA 


