
 

TROFÉU CONDE CARIA 2012 
 

REGATA CASCAIS - TROIA 
 

ANÚNCIO DE REGATA 

ENTIDADE ORGANIZADORA 
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS, constituído como entidade organizadora e com o apoio da Marina de Cascais e da troiamarina 
anuncia a realização do Troféu Conde Caria 2012, destinado às classes de Cruzeiro. 

1. REGRAS 
A Prova será disputada de acordo com: 
- As “Regras” tal como definidas nas RRV da ISAF  
- O Regulamento de Regatas em Performance Handicap para o CNC 
- Este Anúncio de Regata.  
- As Instruções de Regata (IR) que em caso de conflito prevalecem sobre todas as outras regras anteriores. 

2. CLASSES 

2.1 As regatas serão abertas a barcos das classes de Cruzeiro no sistema de Rating Handicap CNC, ANC, IRC e ORC 
2.2. O Rating “handicap CNC” será calculado de acordo com “O Regulamento de Regatas em Performance Handicap para o CNC”. 
 
3. CAMPO DE REGATAS e PERCURSOS 

Serão realizadas duas regatas offshore entre Cascais e Tróia no Sábado, e entre Tróia e Cascais no Domingo com largadas e 
chegadas nas imediações das Marinas de Cascais e de Troia. 
 
4. PROGRAMA DAS REGATAS 

O Troféu Conde Caria 2012 será disputado como se segue: 

26 Maio – Sábado – 09:00 horas – reunião de skippers no Clube Naval de Cascais  
26 Maio – Sábado - 10:00 Horas – Largada da Regata Cascais – Tróia 
27 Maio – Domingo - 10:00 Horas – Largada da Regata Tróia - Cascais 
 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão à disposição dos concorrentes cuja inscrição for confirmada pessoalmente no secretariado da 
prova, até às 10 horas do dia 26 Maio. 

6. INSCRIÇÕES 

6.1. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim de inscrição online em www.cncascais.com ou o boletim anexo 
e enviando-o, juntamente com a taxa de inscrição, para o Clube Naval de Cascais até às 18:00 horas do dia 23 de Maio 2012. 
6.2. A Taxa de Inscrição será de 50€. 
6.3. Local e Pagamento 
CNC – Clube Naval de Cascais 
Esplanada Príncipe D. Luís Filipe 
2750-411 Cascais – Portugal 
Telefone: +351 21 4830125 – Fax: + 351 21 4868712 
E-mail: regatas@cncascais.com  
Web Site: http://www.cncascais.com  

O pagamento da inscrição poderá ser feito através do envio de cheque passado à ordem do Clube ou através de transferência 
bancária para: 
Conta BES - 2460 0131 0004 
NIB - 0007 0246 00001310004 62 

7. PONTUAÇÃO 
Será utilizado o sistema de pontuação baixa das RRV para o conjunto das duas regatas.  
 
8. PRÉMIOS 

8.1 Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados da classificação geral.  
8.2 Para a regata Cascais Tróia será atribuído um prémio ao primeiro classificado em tempo real 
8.3 Para além dos Prémios acima, será efectuado um sorteio de diversos prémios em Tróia. 
8.4 Esta prova contará também para os Prémios Marina de Cascais.  
 
9. ANCORADOURO e ESTACIONAMENTO 
9.1 Para a edição 2012 do Troféu Conde Caria a troiamarina irá aplicar uma tarifa única no valor de 25€ (IVA Incluído), 
independentemente do tamanho do barco. Todos os barcos deverão fazer o check-in na Marina à sua chegada a Tróia. 
Adicionalmente, os barcos que pretenderem ficar na Marina por mais dias, deverão entrar em contacto com a troiamarina. 
9.2 A todos os barcos inscritos dentro do prazo limite de inscrição, serão atribuídos tickets de estacionamento na Marina de Cascais 
válidos apenas para o Parque Marina Terra. Os tickets são válidos para uma única visita. 
 
10. RESPONSABILIDADE 
A Entidade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova 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. 
 
11.DIVERSOS: 
11.1 Alojamento:  
Para aqueles que desejarem dormir num Hotel em Troia recomendamos o Hotel Aqualuz. Para reservas por favor contacte 
directamente pelo 265 499 000.  

11.2 Eventos 
Na noite de sábado para domingo, haverá animação e divertimento! A anunciar brevemente 

11.3 Outros serviços também disponíveis em Tróia: 
11.3.1 Na marina:  

Posto de Combustível, Lubrificantes, Gelo, Enfermaria e Apoio Turístico 
11.3.2 No Resort:  

Casino, Restaurantes, Campo de Golfe, Hotéis, Geladaria/Snack bar, Supermercado, Posto Médico (24H) 
 
11.4.Marés em Tróia 
Sabado, 26 de Maio - baixa-mar - 12:53; altura 1.0m 
Domingo, 29 de Maio – baixa-mar - 13:43; altura 1.2m 
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