ANÚNCIO DE REGATA
68º FESTIVAL NAUTICO DO CNOCA / 700 ANOS DA MARINHA
(Cruzeiros abono ANC/ORC)
22 de outubro 2017
O Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), anuncia a realização da prova “68º FESTIVAL
NAUTICO DO CNOCA / 700 ANOS DA MARINHA”, aberta a embarcações com sistema de abono ANC e
ORC, que se disputará no dia 22 de outubro de 2017, no estuário do Tejo.

1 - REGRAS
A Prova será disputada de acordo com as "regras", tal como definidas nas Regras de Regata à Vela.
Aplicam-se ainda, as “Recomendações para a organização de Regatas em Sistema de Abono ANC” aos
grupos da classe ANC que largarem com menos de 4 barcos. Quando em conflito, as Instruções de Regata
(IdR) prevalecem sobre o Anúncio de Regata.

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
A prova estará aberta às embarcações com certificado de medição válido em ANC e em ORC
Os participantes devem inscrever-se preenchendo o boletim online, através do link:
https://goo.gl/forms/SoWVWx7nTXGm8mq03
O prazo para a receção das inscrições é até às 14h30 do dia 20 de outubro 2017.
As inscrições só serão aceites quando devidamente preenchidas e depois de confirmado o pagamento da
respetiva taxa de inscrição, até às 14h30 do dia 20 de outubro de 2017.
O CNOCA reserva-se o direito de aceitar inscrições depois daquele prazo, duplicando a taxa de inscrição.

3. TAXA DE INSCRIÇÃO:
A taxa de inscrição é de 10,00€ para todas as classes.
e deverá ser paga, por transferência bancária para:
IBAN: PT50 0018 000038739161001 47 (TOTAPTPL)
O comprovativo da transferência deve ser enviado para cnoca@marinha.pt com conhecimento a
vela@cnoca.org.

Para efeitos de prazo limite de inscrição considera-se a data-valor da transferência bancária, com envio de
comprovativo, indicar na transferência nome da embarcação.
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4. PROGRAMA DAS REGATAS:
Hora

Acontecimento

11:00

Sinal de Advertência para a Classe ANC-A e ORC (regatas no estuário do Tejo)

Logo que possível

Sinal de Advertência para a classe ANC-B e ANC-E (regatas no estuário do Tejo);

Logo que possível

Sinal de Advertência para a classe ANC-D (regatas no estuário do Tejo)

5. CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES / INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata (IdR) estarão à disposição dos participantes, concorrentes na página do Facebook
do CNOCA a partir do dia 20 de outubro de 2017.

6. PRÉMIOS
Classificação por Grupos ANC e ORC (no caso de existirem menos de 3 inscrições de ORC as embarcações
serão consideradas ANC-A) atribuídos de acordo com o seguinte critério:
3 barcos classificados um prémio, 4 a 8 barcos dois prémios, 9 ou + barcos três prémios.
Os prémios serão entregues no jantar anual do CNOCA que irá realizar-se em 27 de outubro de 2017, em
local a designar.

7. RESPONSABILIDADE
Os concorrentes participarão na prova inteiramente por 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 quaisquer responsabilidades por danos materiais, lesões pessoais ou morte, que
tenham ocorrido antes, durante ou depois da prova.

8. SEGURO
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil
contra terceiros de um montante adequado à atividade, e fazer-se acompanhar da respetiva apólice.

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para informações adicionais é favor contatar o Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA),
através do e-mail cnoca@marinha.pt ou vela@cnoca.org.

10. DIREITOS DE IMAGEM
Ao participar nesta prova, todos os participantes, seus acompanhantes, treinadores, chefes de equipa,
dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova, autorizam a Autoridade Organizadora a
recolher e difundir a sua imagem, cedendo, gratuita e incondicionalmente, de forma perpétua, os direitos
de utilização sobre todos os recursos audiovisuais recolhidos neste enquadramento.
ALFEITE, outubro de 2017
A Comissão de Regatas do CNOCA
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