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ANÚNCIO DE REGATA 
Regata Luís Ferreira Alves Baixada Póvoa/Leixões 

 
12 de Novembro de 2017 

 

A Autoridade Organizadora constituída pelo Clube de Vela Atlântico com a colaboração do Clube Naval 
Povoense e da Marina de Leixões, anunciam a realização da Regata Luís Ferreira Alves para as 
classes ORC e CVAr (rating NHC), que será disputada no dia 12 de Novembro, utilizando como campo 
de regatas a zona costeira entre Leixões e a Póvoa de Varzim.  

1 REGRAS. A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de Regata 
à Vela. As regras das respectivas Classes. Quando em conflito, as Instruções de Regata (IR) prevalecem 
sobre o Anúncio de Regata (AR). Cada Regata terá Instruções de Regata específicas. 

2 PUBLICIDADE. A prova é classificada de Categoria C de acordo com o Regulamento 20 da ISAF, 
Código de Publicidade. Ao abrigo do mesmo Regulamento poderá ser exigida a todos os concorrentes a 
colocação de publicidade fornecida pela organização.  

3 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO. A prova estará aberta a Barcos de Cruzeiro das classes: ORC e 
CVAr. Os barcos elegíveis, poderão inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o, juntamente 
com a taxa de inscrição, para o Clube de Vela Atlântico ou Clube Naval Povoense até às 18h00 de 19 
de outubro de 2017.  

4 TAXA DE INSCRIÇÃO – Esta regata será isenta de taxa de inscrição. Será no entanto, obrigatória a 
entrega de boletim de inscrição. 

6 PROGRAMA  

Data Hora  Evento Percurso 

12 de Novembro 11.00  
 

Skippers meeting no CNP 
 

 

12 de Novembro 11h55 Largada Costeiro Póvoa / 
Leixões 

Nenhuma largada será dada depois das 14.00 horas.  

7 INSTRUÇÕES DE REGATA Estarão à disposição dos participantes, nos secretariados da prova, a 
partir de 2 horas antes do Sinal de Advertência da 1ª regata  

8 PERCURSOS O percurso será definido nas Instruções de Regata:  

9 COMUNICAÇÕES POR RÁDIO É obrigatório todos os barcos terem a bordo VHF. Por VHF – CANAL 
09, poderão ser comunicados aditamentos ou alterações feitas às Instruções de Regata, de acordo com  
as RRV. Um barco não efectuará transmissões por rádio enquanto em regata nem receberá 
comunicações que não estejam à disposição de todos os barcos. 
 
10 PRÉMIOS Será atribuído 1 prémio por cada 3 barcos participantes até um máximo de 3 por Classe. 



A distribuição dos prémios deste Troféu será efectuada no Clube de Vela Atlântico no dia 12 de 
Novembro de 2017. Haverão senhas de oferta de bebidas à disposição dos tripulantes de cada barco 
participante que deverão ser levantadas na secretaria do CVA no momento de chegada a terra.  
Só serão distribuídas as senhas de oferta a tripulantes previamente inscritos. 
 
11 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua 
conta e risco. Deverão consultar a RRV 4 – Decisão de competir. A autoridade organizadora, os seus 
colaboradores, juízes e qualquer outra entidade envolvida não aceitarão quaisquer responsabilidades 
por danos materiais, ou lesões pessoais, ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da 
Prova. 
 
12.SEGURO Todos os barcos participantes terão que estar cobertos por um seguro válido de 
responsabilidade civil contra terceiros pelo montante mínimo exigido por lei, para provas. 
 

13.MARINAS Os barcos participantes nas regatas terão direito a amarração nas Marinas da Póvoa ou 
Leixões entre os dias 5 e 18 de Novembro dependendo do local em que se desenrolem as Provas. 
 
 

SECRETARIADOS DE REGATA: 
 
Clube de Vela Atlântico     
Av. da Liberdade, s/nº 
4450-718 Leça da Palmeira 
Tel. 229963547 Fax: 229952825 
E- mail - mail@clubevelaatlantico.pt  
Nib- 0007.0401.00016620007.41    
 
Clube Naval Povoense 
Rua da Ponte n.º 2 
4490 - 523 Póvoa de Varzim 
Telefone:252688121    Fax:252688123 
 email: marinadapovoa@mail.telepac.pt 
 

 
A Entidade Organizadora, Outubro de 2017 
 
  

mailto:mail@clubevelaatlantico.pt
mailto:marinadapovoa@mail.telepac.pt


BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
REGATA LUÍS FERREIRA ALVES 2017 

 
Agradeço a inscrição do barco 

Classe ORC , CVAr N.º de Vela  

Comprimento                          PÉS Publicidade   

Nome do barco  Modelo do Barco  

 

Tripulação 

Timoneiro Licença Desportiva n.º  

Nome 

Clube  Data de Nascimento  

Nacionalidade    

 

Tripulantes  Nome   

 Nome   Nome 

7 

 

 Nome   Nome 

 

 

 Nome   Nome  

 Nome  Nome  

 

Morada   

 

Telefone  Telemóvel  

E-mail  

 

Assumo o compromisso de cumprir as Regras de Regata à Vela 
e todas as outras regras que regem esta prova. Declaro ainda 
que autorizo a difusão da minha imagem e da minha tripulação 
enquanto participante desta prova.  

 

 

 

___________,____ de _______________ de 2017                                         Assinatura: ________________________________ 

 


