
 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

 

 
XXIII CAMPEONATO DE PORTUGAL DE  

JUNIORES E ABSOLUTOS 2012 
TROFÉU MILANEZA 

 

ANÚNCIO DE REGATA 
 

A Federação Portuguesa de Vela com o apoio da Fidelidade Mundial e em conjunto com a 
Associação Regional de Vela do Norte, em co-organização com o Clube Vela Atlântico, e com o 
apoio da Milaneza, anunciam a realização do XXIII CAMPEONATO DE PORTUGAL DE JUNIORES 
E ABSOLUTOS, que se disputará nos dias 3 a 7 de Abril de 2012, em Leixões. 
 
1. REGRAS 
1.1. A Prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de 

Regata à Vela. 
1.2. Ao abrigo do regulamento 20.4.1 da ISAF, será exigida a todos os concorrentes a 

colocação de publicidade fornecida pela organização. 
1.3. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata. 

Altera a RRV 63.7. 
 

2. DISCIPLINAS, GÉNEROS E CLASSES 
 
A prova estará aberta a barcos das seguintes classes, nos escalões Júnior e Absoluto, para 
cada disciplina e respetivo género: 

 

DISCIPLINA GÉNERO CLASSE 

Individual monocasco Masculino Laser Standard  

Individual monocasco Masculino Laser Radial 

Individual monocasco Feminino Laser Radial 

Individual monocasco Masculino Laser 4.7 

Individual monocasco Feminino Laser 4.7 

Duplo monocasco Masculino 420 

Duplo monocasco Feminino 420 

 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 
3. INSCRIÇÃO 
3.1. Os barcos devem enviar o boletim anexo devidamente preenchido, juntamente com a 

taxa de inscrição, para a: 
Federação Portuguesa de Vela 

Doca de Belém 
1300-038 Lisboa 
Fax – 21 3620215 
provas@fpvela.pt 

3.2. O prazo para a receção das inscrições é até às 18h00 do dia 26 de Março de 2012.  
3.3. As inscrições só serão aceites quando devidamente preenchidas e depois de confirmado 

o pagamento da respetiva taxa de inscrição. 
 

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1. A taxa de inscrição, que é de 40€ para Laser Radial, Laser 4.7 e Laser Standard e de 50€ 

para 420, que deverá ser efetuada por transferência bancária para:   
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS  -      NIB: 0035 0150000 47718830 97 

           O comprovativo da transferência deve ser enviado para: provas@fpvela.pt  
Para efeitos de prazo limite de inscrição (pontos 3.2 e 3.3) considera-se a data-valor da 
transferência bancária. 

4.2. A FPV reserva o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo referido sendo que, 
em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida de 50%. 

4.3. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, no secretariado da 
prova, que se situará no Edifício do Clube, a partir das 10h00 até às 18h00 do dia 3 de 
Abril de 2012. 
 

5. PROGRAMA DAS REGATAS 
 

Data  Acontecimento 

03/04/2012 10H00 /18H00 -Verificação de Equipamento 
(barcos à disposição da Organização) 

Confirmação das Inscrições  

04/04/2011 13H00 – Sinal de Advertência 1º Regata do Dia  

05/04/2011 12h00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia 

06/04/2011 12h00 – Sinal de Advertência 1º Regata do dia 

07/04/2011 12h00 – Sinal de Advertência 1º Regata do Dia  

 
5.1. O programa constará de 12 regatas. 
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5.2. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 15h30 
horas. 

 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, a partir das 10 horas do 
dia 3 de Abril, após a confirmação da respetiva inscrição. 
 

7. PONTUAÇÃO 
Terão que ser completadas 4 regatas para validar a prova. 

 
8. BARCOS DE APOIO 

As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no 
secretariado da prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que 
saem para a água e até que regressem a terra. Esta identificação será feita pela exposição, 
em local bem visível, da bandeira do seu clube, de uma bandeira branca com a designação 
do seu clube ou da bandeira da nacionalidade (para embarcações estrangeiras). 
 

9. PRÉMIOS 
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros Absolutos e primeiro Júnior de cada disciplina e 
género. 
 

10. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os concorrentes participarão na prova inteiramente por sua conta e risco. Deverão 
consultar a RRV 4 – Decisão de competir. A autoridade organizadora, os seus colaboradores, 
juízes e qualquer outra entidade envolvida não aceitarão quaisquer responsabilidades por 
danos materiais, ou lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou 
depois da Prova. 
 

11. SEGURO 
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de 
responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à actividade, e fazer-se 
acompanhar da respectiva apólice. 
 

12. CONTROLO ANTIDOPAGEM 
Todos os concorrentes deverão fazer-se acompanhar de documento de identificação oficial, 
com fotografia. 

 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 
 
 
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
13.1.  Para informações adicionais é favor contactar o secretariado do CVA através do e‐mail 

mail@clubevelaatlantico.pt  ou a FPV. 
13.2.  A distribuição de prémios será nas instalações do CVA no dia 7 de Abril de 2011 após 

concluídas as provas e os protestos.  
 
13.3.  ALOJAMENTO OFICIAL 
 

 
 

Hotel Tryp Porto Expo ***. 

Rotunda da Exponor - Leça da Palmeira 4450-801. 

T: (+351) 229 990 000 F: (+351) 229 990 099 

E-mail:tryp.porto.expo@meliaportugal.com  

GPS: N 41º 12' 6,98'' , W 8º 41' 36,49'' 

 

Condições para Reservas: 

Campeonato de Portugal de Juniores e Absolutos 

Quartos Duplos ou Single – 50€ / noite 

Quartos Triplos (duplos com cama extra ) – 65€ /noite  

Preço inclui: estacionamento gratuito, acesso internet wifi grátis, acesso ao fitness center 24 

horas por dia grátis, pequeno-almoço buffet 

Para usufruírem destas tarifas os participantes deverão realizar as reservas através do site 

www.trypportoexpo.com e colocar promocode:   VELACVA. 

  

  

 
Lisboa, 15 de Março de 2012 
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