ANÚNCIO DE REGATA
O Desporto Escolar, sob a égide da Direção-Geral da Educação, é constituído como Autoridade
Organizadora, com apoio dos CFD-CV Cascais, CFDAN-PS, CFD PNações, CFD Setúbal, DSR LVT,
CLDEACO, EANC, Câmara Municipal de Cascais (CMC) e Clube Naval de Cascais(CNC), anuncia a
realização da 1ªEtapa do I Circuito Nacional Náuticas/Vela, que será disputada nos dias 21 a 23 de
março de 2018, no campo de regatas da Baia de Cascais.

1.

REGRAS

1.1.
1.2.

A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de Regata à Vela;
Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata. Altera a
RRV63.7.

1.3.

Aplica-se o critério o Regulamento Geral e o Específico da modalidade de Vela do
Desporto Escolar.

2.

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO

2.1.

A prova estará aberta a barcos da classe Optimist – escalão Iniciado ambos géneros e da classe
Laser Bahia- escalão Juvenil equipas mistas com 3 alunos (obrigatório 1 elemento do género
fem.);
A equipa do LaserBahia terá que pertencer ao seu grupo/equipa escola da CLDE.
Os alunos apurados na classe Optimist e na equipa Laser Bahia terão que realizar o seu
apuramento na sua CRDE/CLDE, e farão representatividade da sua CRDE/CLDE conforme as
quotas definidas pela DGE/DDE.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o para a
DGE/DGEstE através dos seguintes endereços eletrónicos: Rui Piedade –
rui.piedade@dge.mec.pt ; Carlos Ribeiro – carlos.ribeiro@dgeste.mec.pt ; com C/c a Cristina
Domingos: cristinadomingos.cnvela@gmail.com até ao dia 19 de março, pelas 19:00h, sendo
necessário confirmar a sua inscrição, no secretariado da prova, CFD-CV Cascais, no dia 21
março, entre as 15:30 e as 18:00 horas, onde serão entregues as IdR.
A DGE/DDE reserva-se no direito de aceitar inscrições depois daquele prazo.

ANÚNCIO DE REGATA
Com apoio: CFD`s: -CV Cascais , Setubal, NA-PSetubal e Parque das Nacões

1ªEtapa/ I Circuito Nacional de Vela
Pág. 1

3.

PROGRAMA
Data
21/03/2018

Hora

Local/Classe

Receção das
comitivas

CFD-CV Cascais
15h00 às 18h00

3.3.
3.4.

Acreditação e
Preparação das
embarcações
22/03/2018
Reuniões
09h00
Técnicas
22/03/2018
Sinal de
10h30
Optimist /LaserBahia
Advertência 1ª
Regata do dia
22/03/2018
Reuniões
09h00
Técnicas
23/03/2018
Sinal de
10h30
Optimist /LaserBahia
Advertência 1ª
Regata do dia
Não serão realizadas mais de 3 regatas por dia na classe Optimist por género;
O programa constará de 6 regatas para cada género – na classe Optimst e 12 Laser Bahia (por
séries)
No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16h00 horas.
Terá que ser completada 1 regata para validar a prova

4.

INSTRUÇÕES DE REGATA

3.1.
3.2.

Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, CFD-CV Cascais, a partir das
15h30 horas do dia 21 de março de 2018, após a confirmação da respetiva inscrição.
5.

BARCOS DE APOIO

5.1. Todos os barcos de apoio deverão estar identificados pela organização;
5.2. 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 1ªEtapa do
Circuito Nacional Vela.
6.

EMBARCAÇÕES

6.1. O CFD-CV Cascais garante 20 Optimist e 1 LaserBahia, e os CFD: Setúbal e Parque das Nações
2LaserBahia, e o CFDAN-PSetubal 1 LaserBahia e 2 Optimist.
6.2. Cada embarcação tem a sua palamenta específica, e são todas semelhantes.
6.3. Os G/Equipa apurados deverão trazer o seguinte material: Vela Optimist numerada, conforme as
indicações da DGE/DDE/Coordenação dos CFD, e mais filaças. No entanto todas CRDE deverão

ter em conta os pontos 7 e 8 do Regulamento Específico.
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6.4. Todas embarcações serão aparelhadas no dia 21 março, e serão sorteadas na reunião técnica, pelas
20h30, no local do alojamento.
7.

PRÉMIOS

Os prémios serão distribuídos nos locais de 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 / Laser Bahia
Serão ainda entregues certificados a todos os participantes.

8.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A decisão de participar na prova e competir, pertence aos professores responsáveis pelos alunos
participantes. A autoridade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declina
qualquer responsabilidade por prejuízos, dano, perda ou reclamação, tanto pessoal como material,
provocado ou sofrido pelos participantes antes, durante ou depois da prova.
Todos os alunos participantes deverão estar abrangidos pelo seguro escolar sendo obrigatória a
inscrição nos grupos-equipa do Desporto Escolar.

9.

SEGURO
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de
responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à atividade.
Todos os alunos deverão estar abrangidos pelo seguro escolar, sendo obrigatório a inscrição nos
grupos-equipa até ao dia 15março.

10.

DIREITOS DE IMAGEM
Ao participar nesta prova, todos os participantes, seus acompanhantes, professores, chefes de
equipa, pessoas de apoio, dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova,
autorizam a Autoridade Organizadora (DGE/DDE) a recolher e difundir a sua imagem, cedendo,
gratuita e incondicionalmente, de forma perpétua, os direitos de utilização sobre todos os recursos
audiovisuais recolhidos neste enquadramento.

11.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

11.1. Os participantes poderão utilizar as instalações do Clube Naval de Cascais (CNC), bem como do
CFD-CV Cascais de 21 a 23 de março.
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11.2. Na sexta-feira (23 de março) terá lugar um convívio, de todos os participantes, nas instalações da
CFD-CV onde será servido um lanche ajantarado.
11.3. A distribuição de prémios será nas instalações da CFD-CV, no final do dia 23 de março, pelas
18h00.
11.4. O alojamento será no Camping Orbitur Guincho; Estrada Nacional 247 6, Lugar de Areia, 2750053 Cascais

11.5.

A alimentação será no Camping Orbitur Guincho e também no CFD – CV Cascais e ES

Cidadela
11.6.

Marés
Dia 22 –
Dia 23 –

Baixa-mar: 12.04 Horas 0.8 mt de altura
Preia-mar: 18:40 horas 3.4 mt de altura;
Preia-mar: 07:07 horas 3.3 mt de altura e 19:32 horas 3.2 de altura;
Baixa-mar: 12:53 Horas 1.00 mt de altura.

12. CASOS OMISOS
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 de Vela.
A organização decidirá em conformidade e da sua decisão não caberá recurso.
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