TROFÉU CONDE DE CARIA 2018
TROFÉU INFANTE DOM HENRIQUE 2018
REGATA LISBOA/CASCAIS – SESIMBRA – LISBOA/CASCAIS
2 e 3 de Junho de 2018
PRÉ-ANÚNCIO DE REGATA
ENTIDADE ORGANIZADORA
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS e a ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA, constituído como entidade organizadora e com o
apoio do Clube Naval de Sesimbra, anunciam a realização do Troféu Conde Caria e do Troféu Infante Dom Henrique,
destinado às classes de Cruzeiro.
1. REGRAS
A Prova será disputada de acordo com:
- As Regras tal como definidas nas RRV da WS
- O Regulamento de Regatas em Performance Handicap para o CNC
- Este Anúncio de Regata para as Classes ANC e NHC.
- O Anúncio de regata para a Classe ORC.
- As Instruções de Regata (IR) para as Classes ORC e Classes ANC e NHC 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 ORC, ANC e NHC.
2.2 O Rating “NHC” será calculado de acordo com “Rules and Guidance for Clubs e “Adjustment Calculations”,
utilizando a opção de “Club Series”.
2.3 Para o cálculo do 1º handicap em NHC será utilizada a versão mais recente da “NHC base list” disponível no web
site da RYA (http://www.rya.org.uk/racing/Pages/NHC.aspx). Para os barcos que não constam na “base list”, será
calculado o handicap com base nas medidas de: Comprimento Total do Barco, Peso, ano do desenho do barco e área
velica à bolina (ou as medidas do P, E, I e J). Para os barcos que não disponham de todos os dados para o cálculo do 1º
handicap, este será calculado e atribuído à discrição da entidade Organizadora.
2.4 Todos barcos serão classificados no Handicap NHC e serão estabelecidas classificações separadas em cada uma das
outras classes em que participe um número mínimo de 3 barcos.
3. CAMPO DE REGATAS e PERCURSOS
Serão realizadas duas regatas offshore entre Lisboa/Cascais e Sesimbra no Sábado, e entre Sesimbra e Cascais/Lisboa
no Domingo com largadas e chegadas nas imediações das Marinas de Oeiras e Sesimbra.
4. PROGRAMA DAS REGATAS
O Troféu Conde Caria e o Troféu Infante Dom Henrique serão disputados como se segue:
2 Junho - Sábado - 11:00 Horas - Largada da Regata Oeiras-Sesimbra
3 Junho - Domingo - 10:00 Horas - Largada da Regata Sesimbra-Oeiras
5. INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão à disposição dos concorrentes cuja inscrição for confirmada nos secretariados da
prova (Clube Naval de Cascais e Associação Naval de Lisboa), até às 15 horas do dia 29 de Maio.
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6. INSCRIÇÕES
6.1. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim de inscrição online em www.cncascais.com e
enviando-o, juntamente com a taxa de inscrição, para o Clube Naval de Cascais ou para a Associação Naval de Lisboa
até às 15:00 horas do dia 29 de Maio 2018.
6.2. A Taxa de Inscrição será de: 50€ - sócios / 60€ - não sócios
6.3. Local e Pagamento
CNC - Clube Naval de Cascais
Esplanada Príncipe D. Luís Filipe
2750-411 Cascais - Portugal
Telefone: +351 21 483 01 25
E-mail: regatas@cncascais.com
Web Site: http://www.cncascais.com
ANL – Associação Naval de Lisboa
Doca de Belém
1400-038 Lisboa
Telefone: +351 21 361 94 80
E-mail: info@anl.pt
Web Site: http://www.anl.pt
O pagamento da inscrição poderá ser feito nos secretariados da prova ou através de transferência bancária para:
CNCascais | IBAN - PT50 0007 0246 0000 1310 004 62
ANLisboa | IBAN - PT50 0033 0000 0000 5873 2540 5
7. PONTUAÇÃO
Será utilizado o sistema de pontuação baixa das RRV para o conjunto das duas regatas.
8. COMUNICAÇÕES
8.1 Por VHF – CANAL 09, poderão ser comunicados aditamentos ou alterações feitos às Instruções de Regata, em
acordo com as RRV.
8.2Um barco não efectuará transmissões por rádio enquanto em regata nem receberá comunicações por rádio que
não estejam à disposição de todos os barcos. Esta restrição aplica-se também a telefones móveis.
9. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados da classificação geral de cada classe ANC e NHC.
Para a classe ORC, os prémios serão distribuídos conforme descrito no AdR da Classe ORC.
10. ANCORADOURO e ESTACIONAMENTO
Os barcos que se inscreverem nesta regata devem contactar o Clube Naval de Sesimbra para reservarem o seu lugar
na Marina de Sesimbra. Todos os barcos deverão fazer o check-in na Marina à sua chegada a Sesimbra.
A Marina de Sesimbra disponibiliza lugares gratuitos no pontão de cimento (os barcos ficarão braço-com-braço) e no
fundeadouro na baía. O CNS poderá disponibilizar também serviço de vai-vém aos barcos fundeados (condições a
anunciar nas IR).
11. 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.
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12. SEGURO
Todos os barcos participantes terão que estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade civil contra terceiros
adequado.
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