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ANÚNCIO DE REGATA 
 

A Autoridade Organizadora constituída pelo Clube de Vela do Barreiro (CVB), em colaboração com a Associação 
Nacional Cruzeiros (ANC), com o patrocínio da RANDSTAD TECHNOLOGIES e o apoio da Marina Parque das Nações 
(MPN), anuncia a realização do TROFÉU VELA AZUL 2012 / II RANDSTAD TECHNOLOGIES YACHT RACE, aberto a 
barcos da Classe Cruzeiros com Sistema de Abono ANC, que terá lugar nos dias 5 e 6 de Maio de 2012 no campo de 
regatas do Mar da Palha - Rio Tejo. 

                                  
 

1. REGRAS 
1.1. A Prova será disputada de acordo com as Regras de Regata à Vela ISAF 2009-2012; 

1.2. Para efeitos de publicidade aplica-se o Regulamento 20 da ISAF. Ao abrigo do mesmo Regulamento poderá 
ser exigida a todos os concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização; 

1.3. Aplicam-se as “Recomendações para organização de Regatas em sistema de abono ANC”;  

1.4. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata; 
 
 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
2.1. Só podem inscrever-se barcos com certificado de medição válido para 2012. 

2.2. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o para o Clube de Vela do 
Barreiro, por email – geral@cvbarreiro.com ou para a Sede da ANC, ou directamente no site do Clube 
www.cvbarreiro.com até ao dia 04 de Maio de 2012 

2.3. Só podem participar nesta prova as embarcações em que todos os tripulantes sejam portadores de licenças 
desportivas, ou estejam cobertos por seguro de acidentes pessoais. 

 
 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.1. A taxa de inscrição é gratuita. 
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4. PROGRAMA DAS REGATAS 
 

Data Hora do sinal de advertência da 1ª regata do dia 

5/05/2012 
12:00 ANC A/E 

ANC B logo após a largada anterior  
ANC D logo após a largada anterior 

6/05/2012 
11:00 ANC A/E 

ANC B logo após a largada anterior  
ANC D logo após a largada anterior 

 

4.1. Não serão realizadas mais de 1 regata por dia; 

4.2. O programa constará de 2 regatas. 

4.3. Os Grupos A e E largarão em conjunto. No caso de haver agrupamentos conforme estipulado nas Regras, as 
largadas dos grupos B e D poderão também ser simultâneas. Tal será anunciado por VHF no canal da prova e não 
poderá ser motivo para protesto ou pedido de reparação.  

4.4. A largada do 1º dia será dada da zona de Belém. A largada do 2º dia será dada da zona da Expo (junto á 
Marina). 

 
 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Estarão à disposição dos participantes, no secretariado e no site da Associação Nacional de Cruzeiros, o mais 
tardar a partir de dia 3 de Maio e até às 18:00 do dia 5 de Maio de 2012. 

 
 

6. PONTUAÇÃO 
Terá que ser completada 1 regata para validar a prova. 

 
 

7. PRÉMIOS e OFERTAS 
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados dos agrupamentos A/E, B e D do sistema de abono ANC. Os 
prémios serão entregues em local a combinar. 
Na noite de 5 para 6 de Maio os barcos concorrentes pernoitam gratuitamente na Marina Parque das Nações 
(MPN). Ao fim da tarde de sábado, na própria marina ou num dos restaurantes da marina, terá lugar um simpático 
“pôr-do-sol” de convívio onde a cerveja será uma gentil oferta da MPN. 
 
 

8. DECLARAÇÃO DE 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, ou lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido 
antes, durante ou depois da Prova. 

 
 

9. SEGURO 
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil contra 
terceiros de um montante adequado à actividade. 

 
 
10. DIVERSOS 
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10.1. A Marina Parque dos Nações oferecerá a estadia das embarcações de sábado, 5 de Maio, para domingo, 6 de 
Maio. Os participantes que desejarem usufruir desta oferta terão que entrar em contacto com a Marina do 
Parque das Nações para envio dos seguintes documentos: 

- Cópia de BI e cartão de contribuinte do proprietário 
- Cópia do livrete e do seguro da embarcação 

 
 
Estes documentos deverão ser enviados para a Marina Parque das Nações, fazendo referência à participação 
no Troféu Vela Azul 2012, para o Fax: 218 949 067 ou para o e-mail: info@marinaparquedasnacoes.pt 

 

 

A AUTORIDADE ORGANIZADORA 

 

 


