
 

 

                                     

 

Associação Náutica do Seixal 

Segunda Regata "Troféu São Pedro 2019" 

Anúncio de Regata 

1. Autoridade Organizadora 

A Associação Náutica do Seixal, como clube organizador, com a colaboração da Associação 
Nacional de Cruzeiros (ANC) e o apoio da Câmara Municipal do Seixal e sua Junta de 
Freguesia, anuncia a realização da Segunda Regata Troféu São Pedro 2019, aberta a barcos 
de classe Cruzeiro com sistema de abono (ANC) que terá lugar nos dias 29 e 30 de Junho de 
2019 no campo de regata Rio Tejo/Baía do Seixal. 

2 Regras 

2.1 A prova será disputada de acordo com as Regras de Regata à Vela e os Regulamentos 
Desportivos da FPV. 

2.2 Quando em conflito, as Instruções de Regata prevalecem sobre o Anúncio de Regata. 

3 Elegibilidade de Inscrição 

3.1 Só podem inscrever-se barcos com certificado de medição válido. 

3.2 Só podem participar na prova, as embarcações em que um ou mais tripulantes sejam 
possuidores de Licença Desportiva válida e as mesmas possuem seguro de acidentes 
pessoais, bem como de responsabilidade civil contra terceiros, pelo montante exigido por Lei. 

3.3  As embarcações podem inscrever-se no Balcão da ANC, ou preenchendo o impresso 
próprio e enviar juntamente com o comprovativo de taxa de inscrição para: 

# Associação Nacional de Cruzeiros doca de Belém (apenas no normal horário de 
funcionamento- dias úteis, das 14h30 às 19h00). 

# Através de email: geral@ancruzeiros.pt 

Data Limite de inscrição: Até às 19 horas do dia 28/06/2019 (tendo em conta a logistica para 
acostagem e / ou jantar). 

4 Taxa de Inscrição 

4.1 A taxa de inscrição terá o valor de 20€ (vinte euros) por embarcação (inclui refeição do 
skipeer e Cais ou Boia conforme disponibilidade). Para os sócios da ANC a taxa de inscrição é 
de 15€ (quinze euros). 

4.2 O pagamento deverá ser efectuado atrarvés de transferência bancária para o NIB:  

 0045.5452.4027.8907.7222.0 
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5 Programa 

5.1 Dia 29/06/2019 

      Hora 10h30 

      Sinal de advertência para o 1º grupo a largar. (Largada a efectuar frente a Belém). 

5.2 Dia 30/06/2019 

      Hora 14h00 

      Sinal de advertência para o 1º grupo a largar. (Largada a efectuar no Seixal). 

A sequência das largadas será: 

A; B; D e E com intervalo aproximado de 5 minutos entre o sinal de largada e o sinal de 
advertência seguinte. Pode ser dada largada conjunta para dois ou mais grupos, em função do 
número de embarcações inscritas em cada grupo. 

6 Instruções de Regata 

As instruções de regata serão enviadas aos participantes cuja inscrição tenha sido confirmada, 
estando as mesmas disponíveis no secretariado da ANC e no site 
www.ancruzeiros.pt/ancregatas.htm  

7 Prémios 

Serão atribuídos prémios aos três primeiros lugares de cada grupo, o que para tal terão que 
estar inscritos quatro ou mais embarcações de cada grupo. 

8 Distribuição de Prémios 

A distribuição de prémios terá lugar no dia 29/06/2019 no Salão Nobre da Associação Náutica 
do Seixal durante ou após um jantar convívio entre tripulações, o que o mesmo estará previsto 
para as 20h30. 

Valor do jantar por pessoa 10€ (dez euros). 

Solicita-se confirmação para o jantar aquando da inscrição. 

 

9 Limitação de Responsabilidade 

Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco. Ver a RRV 4, decisão 
de competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais ou lesões pessoais, ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou após a prova. 

 

 



 

 

 


