
 
 

 

 

VI TROFÉU CIDADE DE ALMADA 
ANÚNCIO DE REGATA 

 

O Clube Náutico de Almada anuncia a realização do VI Troféu Cidade de Almada, 

organizado pelo CNA com os apoios da Associação Nacional de Cruzeiros, Administração do 

Porto de Lisboa e Câmara Municipal de Almada, para barcos de cruzeiro das classes ANC 

(divisões A, E, B e D) que será disputada nos dias 07 e 8 de Abril de 2018, no campo de regatas Rio 

Tejo/Mar da Palha/Baía de Cascais. 
1. REGRAS 

1.1. A Prova será disputada de acordo com: 

1.1.1. As “Regras”, tal como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV), IMS; 

1.1.2. O Offshore Special Regulations da WS Cat. 4 será aplicado. 

1.1.3. Os Regulamentos da Classe ANC 2018; 

1.1.4. Este Anúncio de Regata; 

1.1.5. As Instruções de Regata; 

1.1.6. Todos os barcos em regata terão de exibir a bandeira da classe, hasteada no Back Stay, a uma altura 

mínima do convés de 1,5 metros. Se o barco não tem Back Stay, a bandeira será hasteada no Life 

Line da popa. (Classe ANC bandeira ANC seguida da respetiva Categoria). 

1.1.7. Poderão ser feitos aditamentos ou alterações às IR por VHF. 

1.1.8. É obrigatório manter escuta permanente em VHF canal 9 ou 72 conforme instruções de regata.  

1.1.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Desportiva do CNA. 

1.1.10. Para efeitos de licença desportiva, consideram-se “praticantes” num barco de cruzeiro, no mínimo 1 

velejador, os restantes membros da tripulação, não serão considerados como “praticantes”, para 

efeitos do ponto 2 dos Regulamentos Desportivos da FPV, mas serão sempre considerados, para 

efeitos das Regras de Regata à Vela, como “membros da tripulação de um barco”, desde que a 

bordo. 

2. PUBLICIDADE 

2.1. Ao abrigo do Regulamento 20 da WS, poderá ser exigido a todos os barcos a colocação de autocolantes 

fornecidos pela organização. 

2.2. Os concorrentes que ostentam publicidade devem de indicar o número da licença respectiva. 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. A prova estará aberta a barcos de cruzeiro das classes: 

3.1.1. ANC classes A, E, B e D 

3.2. Só serão aceites inscrições de barcos com certificados da classe válidos para 2018; 

3.3. Para formar uma classe serão precisos como mínimo 4 barcos.  

3.4. Para formar uma divisão são necessários no mínimo 4 barcos. 

3.5. 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] 

3.6. Os concorrentes deverão formalizar a sua inscrição, preenchendo e enviando o Boletim de Inscrição e 

comprovativo de pagamento, ao Secretariado da Prova ou na sede da ANC, por e-mail ou neste link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWXt3OsLU6U1SaiByAsZOjjY2GCTKi2ijs

WGzawFeXAatscQ/viewform?usp=sf_link 

 

Clube Náutico de Almada 
cnalmada@cnalmada.com 

Largo Alfredo Dinis (ALEX) Cacilhas,  2800-252 Almada Tel:963558675 

NIB CNA: 0035 0266 00009462130 94 

(em caso de transfª favor enviar o comprovativo para: cnalmada@cnalmada.com) 

De Quarta a domingo das 09:00 h as 18:00 h até a véspera do evento. 

 

Associação Nacional de Cruzeiros 
geral@ancruzeiros.pt 

mailto:cnalmada@cnalmada.com


 
 

 

Módulo 1, Edifício de apoio à Náutica de Recreio, Avenida Brasília, 1300-598 Lisboa - Portugal Tel: 

213958910 

De Segunda a sexta-feira das 14:30 h às 19:00 h até à véspera do evento. 

4. TAXA DE INCRIÇÃO 

4.1. As taxas de inscrição serão as seguintes:  

 

Classe 
Um dia de regata Dois dias de regata 

Sócio Não Sócio Sócio Não Sócio 

ANC A 15€ 20€ 25€ 35€ 

ANC B  10€ 15€ 17,5€ 25€ 

ANC D e E* 7.5€ 10€ 12,5€ 15€ 

* Os barcos ANC E correm com ANC A. Com mais de 4 participantes em cada dia de prova será atribuída 

classificação separada. 

 

5. PROGRAMA E PERCURSOS 

 

 

Terá que ser completada uma regata em cada classe para validar a prova. 

 

6.  INSTRUÇÕES DE REGATA 

6.1. As Instruções de Regata para esta Prova estarão disponíveis no dia anterior a prova no secretariado do 

trofeu ou para “download” no site do CNA: www.cnalmada.com.  

7. SEGUROS 

7.1. 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.  

8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

8.1. Os concorrentes participam na prova inteiramente por a sua conta e risco. Deverão consultar a RRV 4 – 

Decisão de competir. A autoridade organizadora, os seus colaboradores, juízes e qualquer outra entidade 

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

tenham ocorrido antes, durante ou depois da prova. 

9. PRÉMIOS 

9.1. Serão atribuídos prémios aos primeiros classificados nas três divisões da Classe ANC A, E, B e C 

9.1.1. Serão distribuídos 1 prémio por cada divisão de 4 barcos. 

9.1.2. Serão distribuídos 2 prémios por cada divisão de 5 barcos. 

9.1.3. Serão distribuídos 3 prémios por cada divisão de 6 ou mais barcos. 

10. DIREITOS DE IMAGEM 

10.1. Ao participar nesta regata, os concorrentes garantem automaticamente à Autoridade Organizadora e seus 

patrocinadores os direitos de, perpetuamente, utilizarem e mostrarem qualquer imagem e outras produções 

realizadas durante o evento 

11. CÓDIGO DE ÉTICA 

11.1. Os participantes na prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de equipa, dirigentes desportivos, 

árbitros e todos os envolvidos na prova deverão cumprir e fazer cumprir os princípios definidos no Código 

de Ética, publicado pela Federação Portuguesa de Vela. 

12. EMBARCAÇÕES DE FORA DE LISBOA 

12.1. A Administração do Porto de Lisboa oferece atracação nas suas docas, às embarcações de fora de Lisboa, 

participantes no VI Troféu Cidade de Almada. As embarcações que se enquadrem neste ponto, devem de 

informar o CNA da data de entrada e saída da embarcação, no máximo até dia 5 de Abril. 

13. PARTE SOCIAL 

13.1. A distribuição dos prémios desta Regata será feita nas instalações do CNA, às 17:30 h do dia 08 de Abril 

de 2018.  

 

 

Almada, 09 de Março de 2018  

A COMISSÃO DESPORTIVA DO CNA 

  

 07 de Abril 08 de Abril 

Tipo 

Percurso 

Programa Nº Regatas no 

programa 

Tipo 

Percurso 

Programa Nº Regatas 

no programa 

ANC Percurso 1ª Sinal advertência 

12:00h 

1 Percurso 1ª Sinal advertência 

12:00 h 

1 



 
 

 

 
VI TROFEU CIDADE DE ALMADA 

2018 
                             

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
                             

           

O barco...................................................................com o N.º de vela .................. com o 

responsável …………...................................................................................................... 

Licença Desportiva n.º........................ com o telefone n.º................................. e E-mail 

…………………………………………………………….…Clube:…………………………….

pretende fazer a sua inscrição na Regata no Sistema de Abono (ANC) ………….. 

Grupo………...com um FCT =………..  Licença de Publicidade Nº……………. 

 

Tem um total de …… Tripulantes para além do responsável e a seguir identificados: 

1 - Nome: ........................................................ Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

2 - Nome: ........................................................ Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

3 - Nome: .........................................................Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

4 - Nome: ........................................................ Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

5 - Nome: .........................................................Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

6 - Nome: ........................................................ Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

7 - Nome: ........................................................ Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

8 - Nome: ........................................................ Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

9 - Nome: ........................................................ Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

10-Nome: .........................................................Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

DECLARAÇÃO 
 
Junto incluo o Certificado de Medição válido para o ano de 2018, o Registo da embarcação, Seguro da Tripulação nos valores 

prescritos na Lei e o Seguro de Responsabilidade Civil. 

Mais declaro ser da minha única e exclusiva responsabilidade decidir se inicio ou continuo em regata, comprometendo-me a não 
recorrer a qualquer Tribunal ou Entidade para além das que as regras da WS referem, concordando em competir segundo as RRV da 

WS 2017/2020. 

Declaro que aceito todas as condições referidas no Anúncio de Regata. 

 

 

.............................., .......... / .......... / 2018        Assinatura:...................................................................... 
 

 


