Associação Náutica do Seixal
Segunda Regata "Troféu São Pedro 2019"
Instruções de regata

Autoridade Organizadora
A Associação Náutica do Seixal, como clube organizador, com a colaboração da
Associação Nacional de Cruzeiros (ANC) e o apoio da Câmara Municipal do Seixal e sua
Junta de Freguesia, anuncia a realização da Segunda Regata Troféu São Pedro 2019,
aberta a barcos de classe cruzeiro com sistema de abono (ANC) que terá lugar nos dias
29 e 30 de Junho de 2019 no campo de regata Rio Tejo/Baía do Seixal e estabelece as
seguintes instruções de Regata:

1 Regras
1.1 A prova será disputada de acordo com as regras de regata, definidas nas Regras de
Regata à Vela.
1.2 Quando em conflito, as Instruções de Regatas prevalecem sobre o Anúncio de
Regata.

2 Elegibilidade e Inscrição
2.1 Só podem inscrever-se barcos:
- com certificado de medição válido;
- que indiquem o responsavel pelo barco;
- que o timoneiro possua Licença Desportiva válida;
2.2 Os barcos podem inscrever-se, preenchendo o impresso próprio no:
- secretariado da Associação Nacional Cruzeiros (em horário normal de expediente
dias úteis, das 14:30 às 19:00 até dia 28/06/2019).
- por email: geral@ancruzeiros.pt

São considerados inscritos os barcos que apresentem comprovativo de taxa de inscrição.
2.3 Os barcos participantes terão obrigatóriamente que estar cobertos por um seguro
válido de responsabilidade civil contra terceiros, pelo montante mínimo exigido por lei.

3 Avisos aos Concorrentes
3.1 Uma vez que todo o processo de regata será feito no mar, mediante embarcação
identificada com bandeira CR, qualquer aviso ou alteração que possa surgir, será indicado
através de comunicação VHF em canal 8.

4 Programa de Regatas
A regata será disputada no campo de regatas Estuário do Rio Tejo/Baía do Seixal.
4.1 Dia 29/06/2019
Hora 10:30
Sinal de advertência para o 1º grupo a largar. (Largada a efectuar frente a Belém).
4.2 Dia 30/06/2019
Hora 14:00
Sinal de advertência para o 1º grupo a largar. (Largada a efectuar no Seixal).
A sequência das largadas será:
A; B; D e E com intervalo aproximado de 5 minutos entre o sinal de largada e o sinal de
advertência seguinte. Pode ser dada largada conjunta para dois ou mais grupos, em
função do nº de inscritos em cada grupo.
A Comissão de Regata pode alterar este ponto em função de inscritos em cada grupo,
dando conhecimento às tripulações concorrentes através de comunicação VHF em canal
8.

5 Sinais de Largada
5.1 Será utilizada a bandeira da ANC com o respectivo galhardete indicativo do grupo.
5.2 Será utilizado o sistema de largada preconizado pela RRV 26.

6 Percurso
O percurso a efectuar pelas embarcações será indicado as todas as tripulações por
comunicação VHF canal 8 antes do sinal de advertência.

7 Largada
7.1 A linha de largada em Belém localizada frente ao Padrão do Descobrimentos será
definida por uma boia cilíndrica de cor amarela posicionada junto à margem Norte e um
barco fundeado a Sul da mesma identificado com a bandeira CR de cor branca com letras
pretas no mastro principal de sinais.
7.2 Um barco só pode largar até 4 minutos após o sinal de largada altera a regra A4.

8 Chegada
A linha de chegada será definida à entrada da Baía do Seixal, tendo como alinhamento o
molhe norte com farolim de cor verde e o pilar central com farolim de cor vermelha. No
molhe norte estará asteada no mastro de sinais a bandeira CR seguida da bandeira de
cor azul.

9 Tempo Limite
A hora limite de chegada para a primeira regata (dia 29/06/2019) é às 13:30, sendo a hora
limite de chegada para a segunda regata (dia 30/06/2019) às 17:30.

10 Protestos
10.1 Os protestos deverão ser apresentados em impresso próprio, obtido no secretariado
do clube organizador (Associação Náutica do Seixal), até uma hora após a chegada do
ultimo concorrente.
10.2 As audiências referentes a eventuais protestos, serão realizadas com a maior
brevidade possível, até 48 horas após a hora de apresentação do protesto.

11 Prémios
Ver anúncio de Regata.

12 Distribuição de Prémios
Ver anúncio de Regata.

13 Canal de Comunicação
Será utilizado o canal 8 de VHF.

14 Balizas de Percurso
Serão utilizadas como balizas de percurso as boias de balizagem do Porto de Lisboa.

15 Marés (Instituto Hidrográfico)
Dia 29/06/2019

Baixa-Mar.............. 07 : 03 ...... 1.1
Preia-Mar..............

13 : 36 ...... 3.2

Dia 30/06/2019
Baixa-Mar.............. 07 : 51 ...... 1.0
Preia-Mar............... 14 : 24 ..... 3.4
Nota: As horas indicadas encontram-se já com o tempo corrigido, ( mais uma hora).

ANEXO

Segunda Regata "Troféu São Pedro 2019"

Percurso A (Numeral 1)
Largada frente a Belém ( Padrão do Descobrimentos), Boia T1 por B.B., Boia 2B por B.B,
Boia 15B1S por E.B., chegada ao Seixal (alinhamento molhe N e pilar central).
Percurso B (Numeral 2)
Largada frente a Belém (Padrão do Descobrimentos), Boia T2 por B.B, Boia 2B por B.B.,
Boia 15B1S por E.B., chegada ao Seixal.
Percurso C (Numeral 3)
Largada frente a Belém (Padrão dos Descobrimentos), Boia CR3 por B.B., Boia 2B por
B.B., Boia 15B1S por E.B., chegada ao Seixal.

