ANÚNCIO DE REGATA
5.º TROFÉU CVTEJO 18-07-2020

O Clube de Vela do Tejo (CVT) anuncia a realização da quinta regata do TROFÉU DO CLUBE DE VELA
DO TEJO 2020 para barcos das classes ORC e ANC, que será disputada no Campo de Regatas Lisboa
– Cascais.

1. PROGRAMA DE REGATA E PERCURSOS
1.1. O percurso será definido no dia da prova, dentro do Campo de Regatas acima mencionado,
dentre os percursos descritos nas IR por numerais. No entanto, as condições meteorológicas poderão
determinar percursos diferentes.
1.2. A CR dará o numeral do percurso ou outras instruções sobre o mesmo 10 minutos antes do
primeiro sinal de advertência. O sinal de largada de uma classe serve de primeiro sinal de advertência
da classe seguinte.
1.3. O primeiro sinal de advertência para largada da primeira classe a partir será dado às 1130h.
1.4. A hora limite para a conclusão da Prova é às 1630h.
1.5. As Instruções de Regata, Suplementos (se aplicável) e Ficha de Inscrição serão disponibilizadas
no portal da ANC e no Facebook do CVT. A pedido, poderão ser enviadas por email.
2. RESPONSABILIDADE
2.1 Os armadores, skippers, tripulantes e outras pessoas embarcadas são para todos os efeitos
concorrentes e participam na Prova inteiramente por sua conta e risco, tal como previsto na RRV 4
– “Decisão de competir”.
2.2. Os concorrentes isentam expressamente de toda e qualquer responsabilidade a AO, a CR a CT
por danos materiais ou pessoais, inclusive a perda da vida, ferimentos, perca ou avaria da
embarcação ou equipamentos, ocorridas antes, durante ou depois da prova, ou em decorrência
desta.
3. REGRAS E PENALIZAÇÕES
3.1. A Prova será disputada de acordo com as Regras de Regata à Vela (RRV) da WS, as Prescrições
da FPV, o AR e as IR.
3.2. Nas classes ORC, serão aplicadas as Regras de Segurança - Special Regulations da WS, para Provas
de Categoria 4.
3.3. As Instruções de Regata (IR) prevalecem sobre o Anúncio de Regata (AR) e sobre as RRV, em caso
de conflito das normas.
3.4. Em caso de litígio, comprometem-se a não recorrer a outra Autoridade ou Tribunal que não
sejam os indicados pelas RRV da WS.
3.5. As penalizações de duas voltas de 360º são substituídas por uma volta 360.º, ou uma descida de
um lugar na classificação, a critério da CR. Isto altera a RRV 44.2.

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
4.1 A Prova está aberta a barcos da classe ORC e ANC, com certificado de abono e seguro válidos.
- Classe ORC – Divisão A: Certificado de Medição ORC com CDL >= 10.000;
- Classe ORC – Divisão B: Certificado de Medição ORC com CDL < 10.000.
4.2 As classes e divisões serão fixadas em função do número de inscrições. Será necessária a inscrição
de 3 barcos para formar uma classe e/ou divisão. Caso não se forme uma classe ou uma divisão, os
barcos inscritos concorrerão na classe ou divisão determinada pela CR.
4.3. As inscrições serão efectivadas no link abaixo descrito, ou através do envio para o email
cvtcruzeiros@gmail.com do formulário de inscrição preenchido, com o respectivo comprovativo de
pagamento, ou ainda através da apresentação destes documentos na ANC, até às 1500h do último
dia útil, anterior ao da realização da Prova. O link para realizar a inscrição é o seguinte:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrqaaOL7P6AcLGF_UjUixjwIseT5alAwqBBU3lTne
QTNJRKA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
5. TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. Aplicam-se as seguintes taxas de inscrição:
ORC A, B e C e ANC A: 20 EUR | ANC B: 15 EUR | ANC E e D: 10 EUR
5.2. O valor da Inscrição deve ser transferido para PT50 0045 5148 4028 1468 8442 5.
6. PUBLICIDADE
6.1. Cada embarcação é inteira e exclusivamente responsável pela respectiva licença de publicidade.
6.2. Poderá ser exigida aos concorrentes a colocação de publicidade nos barcos, fornecida pela
Organização.
6.3. Poderá ser exigido a um ou mais barco que levem a bordo câmaras de filmar, ou equipamentos
de som, ou sistemas de posicionamento, de acordo com as instruções dadas pela AO.
6.4. O skipper dá o seu consentimento, e declara que obteve o mesmo consentimento dos tripulantes
e das outras pessoas embarcadas, para a recolha de imagem (fotografias e vídeos) e utilização das
mesmas para fins promocionais e publicitários, da AO, dos seus patrocinadores, ou media, sem
qualquer tipo de compensação, ou necessidade de aprovação ou nova autorização.
7. SEGURO
7.1. Na inscrição, o skipper declarará que a apólice de seguro da embarcação inscrita está válida e
em vigor, além de ter cobertura para provas desportivas, apropriada para o evento.
7.2. A AO poderá exigir dos barcos participantes a apresentação de prova da cobertura por um seguro
de responsabilidade civil contra terceiros, válido pelo montante mínimo exigido por lei e apropriado
para o evento, bem como com cobertura para provas desportivas. Na apólice de seguro deve constar
a menção à cobertura específica de REGATA ou COMPETIÇÃO, sem a qual não será aceite a inscrição,
ou a participação na prova.

8. COMUNICAÇÕES
8.1. Todos os barcos concorrentes deverão manter escuta permanente no canal 9, do VHF.
8.2. Todas as comunicações com a CR deverão ser realizadas através do VHF, em condições de
igualdade e com conhecimento de todos os concorrentes. Não são permitidas comunicações por
telemóvel com a CR.
9. PRÉMIOS
9.1. Serão atribuídos prémios nos seguintes termos:
9.1.1. 1 prémio, no caso de haver 3 barcos inscritos;
9.1.2. 2 prémio, no caso de haver 4 barcos inscritos;
9.1.3. 3 prémio, no caso de haver 5 barcos inscritos;
9.2. Tendo em vista a situação epidemiológica, não será efectuada cerimónia de entrega de prémios.
Os prémios serão entregues aos vencedores pela AO, em data, hora e local a acordar entre os
mesmos.
10. OUTRAS INFORMAÇÕES
Data
18/07/2020

Baixa-mar
08h06m

Altura
1.1 m

Preia-mar
14h38m

Altura
3.4 m

Ocaso do sol
20h59m

11. DADOS PESSOAIS
11.1. Os inscritos dão os respectivos consentimentos expressos e esclarecidos para a recolha e
tratamento dos dados pessoais, para a finalidade de inscrição e participação na regata, de envio de
comunicação institucional e de envio das comunicações das próximas provas.
11.2. Os dados fornecidos são correctos, estão completos e actualizados.
12. CONTACTOS
Para informações adicionais:
www.cvtejo.pt | cvtcruzeiros@gmail.com | TM 927 701 302 | mensagens instantâneas - Facebook
CVTejo https://www.facebook.com/Regatas-de-Cruzeiro-CVTejo-101612281283294/
Belém, 10 de Julho de 2020.

A Autoridade Organizadora.

