
ANÚNCIO DE REGATA 
 

FESTIVAL NÁUTICO DO TEJO 2012 

        23 de Junho – Vela ligeira e classe ANC 

 
A Secção Náutica do Alhandra Sporting Club com o apoio da Câmara Municipal de V.F de Xira, Junta 

de Freguesia de Alhandra e Associação Nacional de Cruzeiros, anunciam a realização do Festival 

Náutico do Tejo a realizar no rio Tejo no dia 23 de Junho de 2012  

 

1. REGRAS 

A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de Regata à Vela. 

De acordo com a RRV87 aplicam-se as Prescrições da Federação Portuguesa de Vela. é classificada 

de Categoria C de acordo como Regulamento 20 da ISAF, Código de Publicidade. 

Ao abrigo do mesmo Regulamento poderá ser exigida a todos os concorrentes a colocação de 

publicidade fornecida pela organização. 

As Regras e Regulamentos das Classes excepto quando algumas destas forem alteradas pelas 

Instruções de Regata quando em conflito, as Instruções de Regata prevalecerem sobre o Anúncio 

de Regata. 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

A prova estará aberta a barcos da(s) Classes Vela Ligeira (Optimist A,B,P; Laser Radial; Vaurien; 

Splash;  LÉquipe; Moth; Europe; Windsurf.) e Veleiros de Cruzeiro (ANC) que se encontrem em 

regra com as suas obrigações para com a respectiva Associação de Classe. 

 

Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o para a Secção 

Náutica do A.S.C até às 17.00 Horas do dia 20 de Junho de 2012  

 

TAXA DE INSCRIÇÃO -  € 15,00                 NIB – 0033 0000 0000 6373 8361 3  

 

3.1 A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo 

referido sendo que, em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida de 50%. 

 

4- PROGRAMA DAS REGATAS 

     

VELEIROS 

DATA HORA ACONTECIMENTO 

23-06-2012 13H00 Largada entre o Molhe da Marina do Parque das Nações e uma boia, 

rondagem no Carregado e chegada a Alhandra  

 

VELA LIGEIRA  

DATA HORA ACONTECIMENTO 

23-06-2012 15H00 Largada em Alhandra  

 

5- INSTRUÇÕES DE REGATA 

As instruções de regata estarão à disposição dos concorrentes cuja inscrição for confirmada, 

pessoalmente, no secretariado da prova, entre as 10H00 e as 12H00 do dia 23 de Junho de 2012 

 

6- PONTUAÇÃO 

- Terá de ser completada uma regata para validar a prova. 

 



7- BARCOS DE APOIO 

As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no secretariado 

da prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que saem para a água e 

até que regressem a terra. Esta identificação será feita pelo expor, em local bem visível, a 

bandeira do seu Clube, ou uma Bandeira Branca. 

 

8- PRÉMIOS 

 

Serão atribuídos prémios a 1/3 dos classificados de cada classe, desde que haja no mínimo três 

inscritos 

 

9 – PROGRAMA SOCIAL 

 Sábado 23 de Junho de 2012 

 

13h00 –Veleiros – Largada do Parque das Nações 

 

15h00 –Vela Ligeira – Largada em Alhandra  

 

19h00 – Jantar ( Massada de Peixe) convívio nas instalações da Secção Náutica do A.S.C 

 

 

10- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os concorrentes participarão na prova inteiramente por sua conta e risco. Deverão consultar a 

RRV4 – Decisão de competir. A autoridade Organizadora, os seus colaboradores, juízes e 

qualquer outra entidade envolvida não aceitarão quaisquer responsabilidades por danos 

materiais, ou lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da Prova. 

 

11- SEGURO 

Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de 

responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à actividade. 

 

 

 

Alhandra, 19 de Junho de 2012  


