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I ETAPA CIRCUITO NACIONAL VELA DESPORTO ESCOLAR 2017/2018 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

 

 

www.desportoescolar.dge.mec.pt 

 

1. Comissão Organizadora Local (COL) 
 

Coordenador Nacional da Modalidade  

 Cristina Domingos 

 

Professor de apoio à Modalidade 

 Ricardo Costa (Coordenador CFD-CV Cascais) 

 Francisco Pulawski (CFD-CV Cascais / Optimst) 

 Raul Medina Duarte (CFD-CV Cascais / Laserbahia) 

 Luís Almeida (CLDE ACO) 

  

 

Locais de Competição 

 CFD-CV Cascais / Baia de Cascais  

 

 

2. Receção das Comitivas 
 

A receção das comitivas será feita no 21 de março de 2018, quinta-feira, entre as 15:00 e as 

18:00 horas, no CFD-CV Cascais. 

À chegada, as delegações serão encaminhadas para colocarem as bagagens em local 

adequado e destinado para o efeito. 

As acreditações oficiais e toda a documentação necessária sobre a programação final do 

evento (conferência das inscrições e apresentação da documentação de cada participante) 

serão realizadas no CFD-CV Cascais. 

Após a chegada aos locais de competição, os professores responsáveis por cada G/Equipa, 

DSR/CLDE, deverão dirigir-se ao secretariado local, de forma a realizar a acreditação oficial de 

todos os participantes (alunos e professores). 

http://www.desportoescolar.dge.mec.pt/
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3. Acreditação das Comitivas 
 

É necessária a apresentação obrigatória dos seguintes documentos: 

 Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão ou Passaporte dos Alunos participantes. 

 Ficha de Inscrição do Grupo / Equipa (no caso de alterações/substituições deverá ser 

impressa a partir da Base de Dados do Desporto Escolar), devidamente autenticada 

pelo respetivo Presidente do Clube do Desporto Escolar da Escola em causa. 

Atenção às situações de alunos abrangidos pelos protocolos de escola. Devem 

apresentar a cópia dos mesmos. 

4.  Reunião Técnica 

 

A reunião técnica (professores) será realizada dia 21 de março, pelas 20:30h, na sala de apoio 

Parque Campismo da Orbitur / Guincho, com a presença dos responsáveis da prova, e dos 

professores responsáveis pelos G/Equipa (CRDE/CLDE). 

 

Parque Campismo da Orbitur / Guincho 
Estrada Nacional 247 6, Lugar de Areia, 2750-053 Cascais 

 

5.  Alimentação - Alojamento - Competição - Transporte 
 

LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

CFD-CV Cascais 
Baia de Cascais 

Parque Campismo 
da Orbitur Guincho 

Pequenos almoços - Orbitur Guincho 
Almoços volantes – Campo de 

regatas/CFD-CV Cascais 
Jantares – ES Cidadela 

 
Transportes: Serão da responsabilidade de cada comitiva (CRDE/CLDE), devendo ficar ao 

serviço durante o evento. 

Alimentação: Os pequenos-almoços e os jantares serão servidos no Parque Campismo da 

Orbitur - Guincho.  

Alojamento: os participantes serão alojados no Parque de Campismo da Orbitur, no Guincho, 

pelo que deverão ser portadores de saco cama, material de higiene pessoal e outros utensílios 

julgados convenientes. 

Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, os balneários do Clube Naval de Cascais, 

preferencialmente, bem como os do Parque de Campismo da Orbitur. 

Nota: Quaisquer danos causados no local de alojamento serão imputados às respetivas 

comitivas. Agradecemos toda a compreensão e colaboração, por parte de professores e 

alunos, necessárias numa organização desta dimensão. 
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6. Participação dos alunos 
7.  

A fase nacional destina-se, fundamentalmente, a alunos do escalão de Iniciados (classe 

Optimist) de ambos os géneros e de juvenis (classe Laserbahia) equipas mistas de 3 alunos 

(obrigatório 1 do género feminino).  

Todos os participantes são obrigados a cumprir com a programação do evento (integral), seguindo 

o código de conduta definido para os participantes. Define-se por Programação do Evento todos os 

momentos de competição, transferes, cerimónias protocolares e momentos socioculturais definidos 

e organizados para o evento. 

A atitude, a postura competitiva e a participação nestes Campeonatos Nacionais Escolares, 

deverão pautar-se por uma responsabilidade e um contributo para a promoção de valores do 

Desporto Escolar: Responsabilidade; Espírito de equipa; Disciplina; Tolerância; e, Respeito. 

Os participantes nesta etapa dos Campeonatos Nacionais deverão manter conduta 

apropriada, acatando as regras e normas de funcionamento nos locais de competição e 

alojamento, meios de transporte e eventos Culturais e Sociais. 

O NÃO cumprimento do parágrafo anterior será sancionado, pela organização do evento, com 

a desclassificação do aluno e/ou equipa e convidado (s) a regressar de imediato aos seus locais 

de origem. 

 

 

7.Regulamento 

A I Etapa do Circuito Nacional do Desporto Escolar de Vela, irá reger-se pelo Regulamento Geral de 

Provas e pelo Regulamento Específico de Vela, emitidos pela Direção-Geral da Educação – 

Coordenação Nacional do Desporto Escolar. 

 

Serão aplicadas ainda as Regras Oficiais da Federação Portuguesa de Vela. 

 

8.Quotas de participação 
 

As Provas Locais/Regionais serão o apuramento para I Etapa Circuito Nacional Vela com uma 

quota total de 80 alunos das classes Optimst e Laserbahia (44 alunos Iniciados e 36 alunos 

Juvenis), 4 alunos apoio CR do CFD-CV Cascais, 15 professores apoio G/Equipas Vela e 6 

professores apoio CFD-CV Cascais. TOTAIS PROFS E ALUNOS=105 
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O princípio utilizado como base nesta distribuição é para um total de 22 embarcações na 

classe Optimist e 3 embarcações na classe LaserBahia, havendo representatividade de todas 

DSR/CLDE`s. 

 

 

9. Arbitragem / Ajuizamento 
 

A equipa será constituída por: Comissão de Regata (CR/3 a 4 elementos), Comissão de Protesto 

(CP/1 elemento) e balizadores. 

O ajuizamento é efetuado por um júri, constituído por juízes especializados e alunos juízes 

formados nas ações de escola e regionais, que será nomeado pela CNMV / DGE /DDE e com 

apoio do CFD-CV Cascais. 

 

A Comissão de Regata é constituída por um Presidente (Cristina Domingos) e alunos de apoio à 

comissão de regata (registo/outras tarefas), nomeado pela CNMVela/DGE e com apoio do CFD-

CV Cascais. 
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Norte 

Porto 5 2 2 1 1   8 
Viana do Castelo 

(II Etapa/Apoio) 
1 1 1 1 1   6 

 

Centro 

Aveiro 4 1 1 1 1   6 

Guarda 1 1 1 1 1   6 

Coimbra 1 1 1 1 1   6 

 

 

LVT 

Oeste 3 1 1 1 1   6 

LOVFx 3 1 1 1 1   6 

Península 

Setúbal 

8 4 4 1 2   13 

ACO 

(I Etapa/apoio) 

10 5 5 2 3 4 6 29 

Lx 2 1 1 1 1   6 

Algarve Algarve 7 4 4 1 2   13 

 Totais 45 22 22 36 15 4 6 105 
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10. Modelo de Competição 

A competição é constituída por 2 classes (Optimist e Laserbahia) nas quais participam os 

alunos apurados e que dá origem a uma classificação: 

 Optimist Iniciados Masculinos 

 Optimist Iniciados Feminino  

 Laserbahia juvenis (Equipas de 3 alunos, sendo obrigatório 1 género 

feminino) 

 

Serão elaboradas as Instruções de Regata (Idr - Preambulo e Parte II/Suplemento) conforme as 

RRV 2017/21, e a partir do dia 21 de março, pelas 15h00, será entregue na acreditação/ 

Secretariado da Prova, que ficará situado na sala de apoio CFD-CV Cascais. 

Nº de Regatas 

 

 

 

No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16:00 horas. 

Terá que ser completada (s) 1 regata (s) para validar a prova. 

 

11.Equipamento 
 

Todos os participantes terão que se apresentar com equipamento desportivo adequado à 

prática da Modalidade, de acordo com o Regulamento Específico de Vela do Desporto Escolar, 

sendo obrigatório o uso de colete de flutuação. 

Todo o aluno deve ser detentor do seguinte material: 

1. Pessoal: 

o - Colete de salvação 

o - Apito amarrado ao colete 

O restante equipamento pessoal será da responsabilidade de cada aluno. 

2. Material técnico Optimist: 

o Vela (marca Optiparts) com numeração. As velas deverão ter logo 

DE/numeração. (Material/equipamento entregue aos CFD`s por parte da DGE, 

bem como os números para as respetivas velas). 

o e as suas respetivas filaças/Vela Optimist (do G/Equipa Vela).  

Classe (s) Total regatas previstas 

Optimist/Género 6 

Equipas LaserBahia 12 (com séries) 
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As embarcações da classe Optimist serão cedidas pela organização CFD- CV Cascais e 

CFDAN-PS às outras CRDE / CLDE, no qual deverão ser sorteadas entre as mesmas 

CRDE/CLDE  

 

3. Material técnico LaserBahia/completo, sem spi. 

 

As embarcações da classe Laserbahia serão cedidas pela organização e outros CFD na I 

Etapa às outras CRDE/ CLDE, no qual deverão ser sorteadas entre as mesmas CRDE/CLDE.  

I Etapa: LaserBahia dos CFD`s – Cascais/LOVFX/Península de Setúbal (total 3 embarcações) 

Todas embarcações serão aparelhadas no dia 21 março, e serão sorteadas na reunião 

técnica, pelas 20h30, no local do alojamento. 

 

No entanto todas CRDE deverão ter em conta os pontos 7 e 8 do Regulamento Específico. 

 

BARCOS DE APOIO 

I Etapa: O CFD-CV Cascais será responsável pelas trocas das equipas nos LaserBahia e também 

na troca género da classe Optimist, bem como pelo fornecimento de todo material técnico 

para comissão de regata (Barco CR, barco para balizador, 4 boias). 

O CFD-CV Cascais poderá fornecer barcos de apoio, e estes deverão ser partilhados pelos 

professores Grupo/Equipa. 

O CFD-CV Cascais garante apoio dos alunos numa proporção de um barco para 6 alunos, e 

esses barcos serão manobrados exclusivamente pelos professores do CFD, que darão apoio à I 

Etapa Circuito Nacional Vela. 

As embarcações dos professores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no 

secretariado da prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que saem 

para a água até que regressem a terra. 

COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 

Um barco não efetuará transmissões por rádio enquanto estiver em regata, nem receberá 

comunicações por rádio que não estejam à disposição de todos os barcos. Esta restrição aplica-

se também a telefones móveis. 

SEGURO 

Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade 

civil contra terceiros com um montante adequado à atividade.  
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12.Prémios 
 

Os prémios serão distribuídos no local da competição, conforme indicado abaixo: 

 Classificação Individual: 

o Medalhas para os 3 (três) primeiros classificados de cada classe/género. 

o Medalhas para as 3 primeiras equipas mistas / LaserBahia 

 

Serão ainda entregues certificados a todos os participantes. 

 

13. Programa Geral 
 

 

Os programas e horários das atividades são da responsabilidade da entidade organizadora 
(DGE/DDE) com apoio CFD-CV Cascais, devendo ter em conta os seguintes períodos:  
 
- Receção dos participantes/Acreditação; 
- Preparação das embarcações;  
- Reunião técnica com professores G/Equipas;  
- Sorteio das embarcações e ordem de largada. 

- Realização das regatas;  
- Dormida/Alimentação;  
- Elaboração de classificações e entrega de prémios. 

 

Quarta-feira, 21 de março de 2018 

15:00/18:00 Horas  

Receção das comitivas e Lanche/ Acreditação 

Preparação das embarcações 

(Local:  CFD-CV Cascais) 

19:00/20:30 Horas Jantar 

20:30 Horas 

Reunião Técnica  

Sorteio das embarcações 

 

23:00 Silêncio 
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Quinta-feira, 22 de março de 2018 
 

  7h30/8h30Horas  Pequeno-Almoço 

09:00/09:30 Horas Reuniões Técnicas 

10:30Horas Sinal de Advertência 1ª Regata do dia 

 Regatas Optimist / LaserBahia 

19:30/21:00 Jantar e noite convívio na escola 

Sexta-feira, 23 de março de 2018 

  7h30/8h30Horas  Pequeno-Almoço 

09:00/09:30 Horas Reuniões Técnicas 

10:30Horas Sinal de Advertência 1ª Regata do dia 

 Regatas Optimist / LaserBahia 

17:00Horas  

Cerimónia de Entrega de Prémios 

Local: no CFD-CV Cascais 

18:00 Regresso das Comitivas 

 

Nota: 

Deverá ser tido em conta o horário definido no programa, no entanto poderá sofrer pequenas 

alterações. Todos os participantes terão que participar obrigatoriamente nos eventos sociais e na 

cerimónia de entrega de prémios. 

 

14.Casos Omissos 
 

Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores de cada 

modalidade, serão analisados pela organização com base no Regulamento Geral de Provas 

2017/2018 e no Regulamento Específico de cada modalidade. 

A organização decidirá em conformidade e da sua decisão não caberá recurso. 

 


