
 

II CLUB RACE CRUZEIROS 2012 

PRÉ - ANÚNCIO DE REGATA 

ENTIDADE ORGANIZADORA 
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS, constituído como entidade 
organizadora e com o apoio da Marina de Cascais, anuncia a 
realização da II Club Race Cruzeiros 2012, destinada às 
classes de Cruzeiro (Handicap CNC, ANC, IRC e ORC). 

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 
As regatas serão disputadas na Baía de Cascais e será 
realizado um percurso costeiro com largada e chegada nas 
imediações da Marina de Cascais. O percurso será anunciado 
pelas 11:00 horas do dia da regata numa reunião de skippers a 
realizar na sede do Clube Naval de Cascais. 
 
4. PROGRAMA DAS REGATAS 
A II Club Race Cruzeiros 2012 será disputada no dia 26 de 
Fevereiro 2012 (domigo) como se segue: 

Domingo - 11:00 Horas – Reunião de Skippers no CNC 
Domingo - 12:00 Horas – Largada da Regata 
 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão à disposição dos concorrentes 
cuja inscrição for confirmada pessoalmente no secretariado da 
prova, até às 11 horas do dia da Regata. 

6. INSCRIÇÕES 
6.1 Os barcos 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 15:00 horas do dia 24 Fevereiro (6ª 
Feira) 2012. 
6.2. A Taxa de Inscrição será de 30€. Os sócios do CNC terão 
um desconto de 10€ na taxa de inscrição.  
6.3. Pagamento 
O pagamento da inscrição poderá ser feito na secretaria do 
CNC no momento da confirmação da inscrição ou através de 
transferência bancária para: 
Conta BES - 2460 0131 0004 
NIB - 0007 0246 00001310004 62 

7. PONTUAÇÃO 
7.1 Todos barcos serão classificados em Handicap CNC e 
serão estabelecidas classificações separadas em cada uma das 
classes em que participe um número mínimo de 3 barcos. 
 
7.2 Para o conjunto das Club Races será utilizado um sistema 
de ranking que será calculado de acordo com a RRV A9 – 
“Pontuações em Séries Longas”. 

8. PRÉMIOS 
Serão atribuídos aos 3 primeiros Classificados de cada classe 
do conjunto das 9 Club Races. 
 
9. 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. 

 

http://www.cncascais.com/

