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ANÚNCIO DE REGATA 
 

REGATA LUÍS FERREIRA ALVES 
BAIXADA PÓVOA/LEIXÕES 

 
A Autoridade Organizadora constituída pelo Clube de Vela Atlântico com a colaboração do Clube 
Naval Povoense e da Marina Porto Atlântico, anunciam a realização da Regata Luís Ferreira Alves 
para as classes Cruzeiro, que será disputada no dia 9 de outubro, utilizando como campo de 
regatas a zona costeira entre Leixões e a Póvoa de Varzim. 
 
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão_v.10, publicadas pelo Conselho de Arbitragem da 
FPV e que durante a Prova deverão estar afixadas no Quadro Oficial de Avisos. 
 
1. REGRAS 

1.1 A Prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à 
Vela e o Regulamento Desportivo da FPV. 
 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
2.1. A Prova estará aberta a barcos da(s) Classe(s) Cruzeiros. 
2.2. O sistema aplicar é o ORC/ NHC 2022. 
2.3. Os participantes elegíveis podem inscrever-se preenchendo o Boletim de Inscrição no site da 

Proregatta no link: https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/251/ e 
enviar a Taxa de Inscrição para os seguintes emails, mail@clubevelaatlantico.pt ou 

vela@clubenavalpovoense.com, até às 11:00 do dia 6 de outubro de 2022; 
2.4. A Autoridade Organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não Inscrições após o prazo, 

sendo que em caso de aceitação, a Taxa de Inscrição poderá ser acrescida em 50%; 
2.5. As data-limite de Inscrição referida nos números anteriores, não poderá ser inferior às 24 horas 

que antecedem a hora de largada da regata (Artigo 6.4 - Regulamentos Desportivos); 
2.6. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua Inscrição, fazendo prova das suas 

Licenças Desportivas válidas para o ano em curso, no Secretariado da Prova que se situará na 
secretaria do CNP entre as 10:00 e as 11:00. 

 
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO 

3.1. As Taxas de Inscrição requeridas são as seguintes: 
     CRUZEIRO – 15€ (BARCO + SKIPPER) + 10€ por tripulante  
     SOLITARIOS - 15€ 

 
4. PROGRAMA 

4.1.  

Data e Hora Classe(s) Acontecimento 

09/10 das 10:00 às 11:00 Cruzeiro Confirmação da Inscrição 

11:00 Cruzeiro Skippers meeting no CNP 

11:55 Cruzeiro Sinal de Advertência da regata 

 

https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/251/
mailto:mail@clubevelaatlantico.pt
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4.2. Nenhum sinal de advertência será exposto depois das 14:00h; 
4.3. Encurtamento de Percurso: O percurso poderá ser encurtado, se o Júri assim o entender. 
 
5. MEDIÇÕES 

Aos barcos com certificado de Medição ORC válido para 2022, ser-lhes á atribuído esse rating. 
Para os barcos sem certificado válido, ser-lhes á atribuído o rating CVA / NHC 2022.  Além disso 
poderão ser feitas Inspeções a qualquer momento por um Medidor, para cumprimento das 
Regras de Classe ou Instruções de Regata. 

 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Serão aplicadas as instruções de Regata Padrão_v10, publicadas pelo Conselho de Arbitragem 
da FPV e que durante a Prova estarão afixadas no Quadro Oficial de Avisos. 

 O Suplemento das instruções de Regata, estará disponível a partir das 14:00 do dia 07/10/2022    
 no Quadro de Avisos do CVA. 

 
7. 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 regatas, de acordo com as RRV. 

Um barco não efetuará transmissões por rádio enquanto em regata, nem receberá comunicações 
por rádio que não estejam à disposição de todos os outros barcos concorrentes. Esta restrição 
aplica-se também para telefones móveis. 
 

8. PRÉMIOS 
 Será atribuído 1 prémio por casa 5 barcos participantes por Classe. 
A distribuição dos prémios deste Troféu será efetuada no Clube de Vela Atlântico no dia 09 de 
outubro de 2022, com almoço. 
 

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
  Os concorrentes participam na Prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar RRV 3 -    
  Decisão de Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por  
  danos materiais, lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da  
  Prova. 

 
10. SEGURO 

Todos os barcos participantes deverão estar cobertos por uma Apólice válida de Seguro de 
Responsabilidade Civil por danos causados a terceiros, por acidente ou série de acidentes 
resultantes do mesmo evento, no valor mínimo de 250.000,00€, seja qual for o número de 
vítimas ou a natureza dos danos. 

 
11. REGRAS ESPECÍFICAS 

O número mínimo de barcos participantes para validar a Prova é de 5 barcos. 
 

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

MARINAS:  Os barcos participantes nas regatas terão direito a amarração nas Marinas da Póvoa 
e Leixões, nos dias anteriores e posteriores á prova 
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Para Informações adicionais contactar por favor: 
 

SECRETARIADOS DE REGATA: 
 
Clube de Vela Atlântico     
Av. da Liberdade, s/nº 
4450-718 Leça da Palmeira 
Tem. 919 758 911 Tel. 229 963 547  
E- mail - mail@clubevelaatlantico.pt  
NIB: 0033 0000 0022 2929 4750 5    
 
Clube Naval Povoense 
Rua da Ponte n.º 2 
4490 - 523 Póvoa de Varzim 
Telefone:252 688 121    Telemóvel: 961 393 005 (Carlos Fortes) 
Email: vela@clubenavalpovoense.com 
 

A Entidade Organizadora, setembro de 2022 

mailto:mail@clubevelaatlantico.pt
mailto:vela@clubenavalpovoense.com

