
  

   

Regata de Natal 
Cruzeiros 15/12/2018 

ANÚNCIO DE REGATA 

A Federação Portuguesa de Vela anuncia a realização da Regata de Natal organizada pelo Clube Naval 
Povoense com o apoio da Marina da Póvoa, constituída por uma prova para barcos de Cruzeiro da Classe 
ORC e CNP, que será disputada no dia 15 de Dezembro de 2018 na Póvoa de Varzim de acordo com as 
seguintes disposições: 

1. REGRAS 

1.1 A prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela: 
1.2 Os Regulamentos dos Sistemas de medição ORC e CNP (Simulado) 
1.3 Este Anúncio de Regata 
1.4 As Instruções de Regata. Quando em conflito, as instruções de regata (IdR) prevalecem sobre o 

anúncio de regata (AdR). Altera a RRV 63.7. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 Serão aceites inscrições de barcos com certificados de medição válidos ORC para 2018. São também 
aceites os barcos que não possuam rating, sempre que aceitem o rating atribuído pela organização com a 
denominação, CNP (Simulado). Todos os inscritos declaram aceitar os ratings atribuídos pela organização. 

2.2 Os concorrentes deverão formalizar a sua inscrição, no Secretariado da Prova, sito na Marina da Póvoa, 
até às 10:30 do dia da prova. Não serão considerados na classificação final, concorrentes sem 
inscrição. 

2.3 As taxas de inscrição requeridas são as seguintes: 

€15 por barco (inclui o skipper) e €5 por tripulante 

3. PROGRAMA E PERCURSOS 

3.1 

Data e hora Acontecimento 

Regatas  

 15 de Dezembro das 9:00 às 10:30 Confirmação da inscrição 

 15 de Dezembro às 10:30 Reunião de Skippers 

 15 de Dezembro às 12:25 Sinal de Advertência da Regata do dia 

Social  

15 de Dezembro às 17:00 Entrega de prémios 

3.2 

- Percurso no Documento Instruções de Regata. 

4. INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata para esta prova estarão à disposição dos concorrentes a partir das 09:30 do dia da 
sua realização. 

5. PONTUAÇÃO 

Será utilizado o Sistema de Pontuação Baixa. 



  

 

6. PRÉMIOS 

Para os três primeiros classificados da geral, classe CNP. 

7. RESPONSABILIDADES 

A entidade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declinam 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. 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
Para informações adicionais por favor contactar: 
 
Clube Naval Povoense   Marina da Póvoa 
R. da ponte N.º 2   Porto de Abrigo da Póvoa de Varzim 
4490-523 Póvoa de Varzim  Molhe Sul 
Telefone: 252622791   4490 Póvoa de Varzim Telefone: 252688121 
Carlos Fortes: 961393005 
www.clubenavalpovoense.com  www.marinadapovoa.com  
vela@clubenavalpovoense.com  geral@marinadapovoa.com 

 

 

 

 

Póvoa de Varzim, 30 de Novembro de 2018  

 

 A Organização  
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