ANÚNCIO DE REGATA
O Clube Naval Povoense e o Clube de Vela de Viana do Castelo anunciam a realização do VIII Troféu
Costa Verde, para barcos de Cruzeiro das Classes ANC e Simulado, de acordo com as seguintes
disposições:
Locais e Datas:
Este troféu vai realizar-se em duas mangas sendo a primeira nos dias 11 e 12 de Setembro e a segunda nos
dias 18 e 19 de Setembro de 2010, ambas na zona costeira entre Viana do Castelo e Póvoa de Varzim.
Regras:
As Provas serão disputadas de acordo com as RRV em vigor, os Regulamentos dos Sistemas de medição
ANC este Anúncio de Regata e as Instruções de Regata.
Poderá ser exigida a todos os concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização.
Elegibilidade:
Podem participar todas as embarcações à vela que:
– Possuam um certificado de medição válido do sistema ANC.
– Os barcos que não possuindo nenhum certificado de medição, aceitem o rating atribuído pela organização,
correndo na classe Simulado.
– Cumpram as disposições legais previstas para as embarcações de recreio, em particular no que se refere
às zonas de navegação e respectivo equipamento de segurança.
– Estejam cobertas por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil contra terceiros no montante
mínimo especificado na lei.
Inscrições:
As embarcações em condição de elegibilidade deverão proceder à sua inscrição em cada uma das mangas.
Os concorrentes deverão fazer a sua inscrição, preenchendo e enviando o Boletim de Inscrição para o
Secretariado da Prova, sito no Clube de Vela de Viana do Castelo ou no Clube Naval Povoense/Marina da
Póvoa, ou até 1h antes da largada da 1.ª prova da manga a realizar, na recepção da marina de partida.
Formalizar pessoalmente a sua inscrição até 1h antes da largada da 1.ª prova da manga a realizar,
apresentando o certificado de medição ou a fotocópia do livrete da embarcação para atribuição de um rating
simulado.
A taxa de inscrição para a primeira manga será de 15€ para o skipper; cada tripulante tem uma taxa de 2€
ou 15€ se desejar participar no jantar.
A taxa de inscrição para a segunda manga será de 15€ para o skipper; cada tripulante tem uma taxa de 2€
ou 15€ se desejar participar no jantar.
Para poderem participar no jantar, os acompanhantes ou convidados das equipas deverão ser inscritos
mediante o pagamento de 15€.
As embarcações inscritas no Troféu têm direito a estadia gratuita na marina da Póvoa desde o fim-de-semana
anterior à regata até ao fim-de-semana posterior e a um dia e meio antes e um dia e meio depois da regata
na marina de Viana.
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Instruções de regata:
As Instruções de Regata para esta Prova estarão à disposição dos concorrentes no acto da confirmação da
inscrição e a partir de 1h30m antes dos sinais de advertência.
Programa de Regatas:
1.ª Manga
Data

Percurso

Horário

Local

11 Setembro

Costeiro Viana - Póvoa

Sinal de advertência às 10h50

Viana

12 Setembro

Costeiro Póvoa - Viana

Sinal de advertência às 10h50

Póvoa

2.ª Manga
Data

Percurso

Horário

Local

18 Setembro

Costeiro Póvoa - Viana

Sinal de advertência às 10h 50m

Póvoa

19 Setembro

Costeiro Viana - Póvoa

Sinal de advertência às 10h 50m

Viana

Pontuação:
Será utilizado o Sistema de Pontuação Baixa, e contarão todos os resultados.
Para a classificação do troféu apenas pontuam as embarcações com certificado ANC.
Tempo Limite:
Percurso costeiro: 9 horas de Regata
Responsabilidade:
Todos os que participam nestas provas fazem-no sob a sua própria responsabilidade.
A Entidade Organizadora ou qualquer pessoa ou organismo envolvido na organização deste evento declina
qualquer responsabilidade por prejuízos, dano, perda ou reclamação, tanto pessoal como material, provocado
ou sofrido pelos participantes tanto em terra como no mar, antes, durante ou depois das provas referidas
neste anuncio de regata.
Chama-se particular atenção para a Regra Fundamental 4, DECISÃO DE COMPETIR, da parte 1 das RRV
que estabelece: “Um barco é o único responsável pela decisão de largar ou continuar em regata”.

Prémios:
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Serão atribuídos prémios aos três primeiros de cada classe em cada manga e um troféu perpétuo ao
vencedor do troféu.
Programa Social:
1.ª Manga
11 Setembro: Jantar no Clube Naval Povoense às 20h30
12 Setembro: Entrega de Prémios às 17h30 no Clube de Vela de Viana do Castelo
2.ª Manga
18 de Setembro: Jantar em Viana do Castelo às 20h
19 de Setembro: Entrega de Prémios às 17h30 no Clube Naval Povoense
Outras Informações:
A organização pode mudar as datas e horários constantes deste anúncio por razões climatéricas ou outras,
disso informando todos os participantes.
Este Anúncio de Regatas poderá sofrer alterações e as informações complementares serão enviadas
posteriormente, bem como, postas à disposição para consulta nos websites dos clubes organizadores,
constituindo-se anexos ao presente documento.
Agradecimentos:
Marina da Póvoa
IPTM delegação de Viana do Castelo
Capitanias dos Portos de Viana do Castelo e Póvoa de Varzim

A Organização,
Póvoa de Varzim, 03 de Setembro de 2010
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