
 
 

  

ANÚNCIO DE REGATA 

 

DIA DA MARINHA 2022 

14 Maio 2022 

Mar da Palha - Almada 

 

É estabelecido este Anúncio de Regatas para a realização do DIA DA MARINHA, organizado(a) pelo(a) Clube Náutico 

dos Oficiais e Cadetes da Armada com o apoio da MARINHA PORTUGUESA e demais patrocinadores, que será 

disputada nos dias data 14 de maio 2022 no campo de regatas MAR DA PALHA, Almada. 

 

Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão – V.10, publicadas pelo Conselho de Arbitragem da FPV e que 

durante a prova estarão afixadas no Quadro de Avisos. 

 

1. REGRAS 
A Prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela. 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
2.1. A Prova estará aberta a barcos das Classes da com certificado de medição válido em ANC. 

2.2. Classe ANC, será dividida A,B,C,D,E 

2.3. Os participantes elegíveis podem inscrever-se preenchendo o Boletim de Inscrição via digital através do LINK: 

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/DM2022-en até 18h00 do dia 12 Maio de 2022. 

2.4. A Autoridade Organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não Inscrições após o prazo estabelecido no 2.2 

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

2.5. As datas limite de Inscrição referidas nos números anteriores, não poderão ser inferiores às 48 horas que 

antecedem a hora de largada da primeira regata da Prova (Artigo 6.4.1 - Regulamentos Desportivos); 

 

3. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 

3.1. A taxas de inscrição requerida é de 20,00€ por cruzeiro e deverá ser paga por: 

3.1.1. Transferência Bancária:  

IBAN: PT50 0018 000038739161001 47 (TOTAPTPL) 

 

Todos os documentos de transferência deverão mencionar claramente: o número de vela, nomes do(s) 

velejador(es) e clubes. Deverão ser enviados via e-mail para cnoca@marinha.pt , cnoca.vela@gmail.com  e 

cnoca@prowgroup.com  
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4. PROGRAMA 
4.1.  

Data Horario Acontecimento 

14 de maio 13.00h Sinal de Advertência da 1ª Regata do Dia 

15 de maio TBA * Distribuição de Prémios na Sede do CNOCA 

*TBA- SERÁ ANUNCIADO 

4.2. Terá que se completar 1 regatas para validar a Prova. 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da FPV e que durante 

a Prova estarão afixadas no Quadro Oficial de Avisos Online:  

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/DM2022-en  

O Suplemento das Instruções de Regata estará disponível a partir das 09:00 do dia 13/05/2022 no secretariado da 

prova sob pedido prévio através de email para o secretariado da prova e no quadro de avisos online. 

 

6. BARCOS DE APOIO 
Todas as embarcações de Apoio deverão registar-se na prova, através do LINK:  

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/DM2022-en  

É obrigatória a utilização de dispositivos pessoais de flutuação para todos os tripulantes e o sistema de homem ao 

mar para o condutor.  

 

7. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 
Um barco não efetuará transmissões por rádio enquanto em regata, nem receberá comunicações por rádio que 

não estejam à disposição de todos os outros barcos concorrentes. Esta restrição aplica-se também para telefones 

móveis. Todos os barcos concorrentes devem manter escuta permanente em VHF no Canal 69. 

Poderá ser exigido a um ou mais barcos que levem a bordo câmaras de filmar, equipamentos de som ou sistemas 

de posicionamento, de acordo com as especificações dadas pela Autoridade Organizadora 

 

8. PRÉMIOS 
Classificação por Grupos ANC atribuídos de acordo com o seguinte critério: 

3 barcos classificados um prémio, 4 a 6 barcos dois prémios, 7 ou + barcos três prémios. 

 

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os concorrentes participam na Prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar RRV 3 - Decisão de Competir. 

A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, lesões pessoais ou morte, 

que tenham ocorrido antes, durante ou depois da prova. 

 

10. SEGURO 
Todos os barcos participantes deverão estar cobertos por uma Apólice válida de Seguro de Responsabilidade Civil 

por danos causados a terceiros, por acidente ou série de acidentes resultantes do mesmo evento, no valor mínimo 

de 250.000,00€, seja qual for o número de vítimas ou a natureza dos danos 

https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/DM2022-en
https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/DM2022-en


 
 

  

 

11. Regras Específicas 
NIL. 

 

 

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
12.1. Contactos: 

Secretariado da Prova:  

race.office@prowgroup.com 

 

CNOCA 

Cnoca.vela@gmail.com 

 

12.2. Para acesso à Base Naval de Lisboa é obrigatório o preenchimento do anexo B – Pedido de acesso e o 

preenchimento de todos os campos e envio para os contactos acima indicados até 3 dias antecedentes á 

entrada na base. 

12.3. Tabela de Marés dia 14 de Maio 2022: 

 

Fonte: https://tabuademares.com/pt/lisboa/lisboa 
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Anexo A - Campo de Regata 

• Largada e Chegada nas proximidades do Canal do Alfeite 

 

 

Anexo B – Pedido de acesso a Base Naval de Lisboa 

 
Nome Completo  
 

 

 
Cartão de Cidadão    * O envio da copia do Cartão de Cidadão é Obrigatório   

 
Matricula da Viatura   -  -   

 
Marca  Modelo  Cor  

 
 
 

Email de envio: cnoca.vela@gmail.com e cnoca@prowgroup.com até dia 12/05/2022 
 

 

 

 


