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ANÚNCIO DE REGATA 
Campeonato Ibérico da Classe Vaurien 

 

A Autoridade Organizadora constituída conjuntamente pelo Clube Náutico da Figueira da Foz, 
Federação Portuguesa de Vela, Real Federación Española de Vela e ASVaurien Portugal anuncia 
a realização do Campeonato Ibérico da Classe Vaurien, que será disputada nos dias 14 e 15 de 
Abril de 2017, no campo de regatas da Figueira da Foz. 
 

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, quando fornecida pela organização; 

1.3. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata. 
Altera a RRV 63.7; 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

2.1. A prova estará aberta a barcos da classe Vaurien; 

2.2. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o, 
juntamente com a taxa de inscrição, para o e-mail regatas@cnaff.pt até às 22 horas do dia 
11 de Abril de 2017. 

2.3. A autoridade organizadora reserva-se 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 
mais 50 %; 

2.4. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, com a apresentação 
das suas licenças desportivas, válidas para o ano em curso, no secretariado da prova das 10 
às 12 horas do dia 14 de Abril de 2017. 
 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1. A taxa de inscrição será de 40 €. 

3.2. Deverá ser remetida por transferência bancária (NIB – 007900001449401310162) junto 
com o boletim de inscrição, acompanhada do respectivo comprovativo.  

mailto:regatas@cnaff.pt


Clube Náutico da Figueira da Foz 

_____________________________________________________________________________ 

 

Clube Náutico da Figueira da Foz - Av. Espanha, apartado 20 - 3081-801 Figueira da Foz 
Telefone: 233428019 
www.cnaff.pt 
cnaff@sapo.pt  
 

4. PROGRAMA DAS REGATAS                  

Data e Hora Classe Acontecimento 

14 de Abril das 10h às 12h Vaurien Confirmação da Inscrição 

14 de Abril às 14h Vaurien Sinal de advertência 1ª Regata do dia 

15 de Abril às 12h Vaurien Sinal de advertência 1ª Regata do dia 

4.1. Não serão realizadas mais de 4 regatas por dia; 

4.2. O programa constará de 6 regatas; 

4.3. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16h30. 

4.4. Terá que ser completada 1 regata para validar a prova. 

4.5. Haverá uma reunião diária com os velejadores, no clube, duas horas antes da hora 
prevista para o primeiro sinal de advertência. 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Poderão ser descarregadas através do link: http://cnaff.pt/node/250, a partir das 10 horas 
do dia 13 de Abril de 2017. 
 

6. PONTUAÇÃO  
Terá que ser completada 1 regata para validar a prova. 

 

7. 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 pelo expor, 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). 

 

8. PRÉMIOS 
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados da classificação geral, ao 1º 
classificado júnior, ao 1º classificado feminino e ao 1º classificado master. 
 

9. 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. 
 

10. SEGURO 
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de 
responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à actividade. 

 

11. PROGRAMA SOCIAL 

EVENTO DATA HORA LOCAL 

Jantar Convívio 14/04/2017 20h30 Local a anunciar 

Distribuição de Prémios 15/04/2017 Após as regatas Sede Social 
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12. CÓDIGO DE ÉTICA  
Os participantes na prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de equipa, dirigentes 
desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova deverão cumprir e fazer cumprir os 
princípios definidos no Código de Ética, publicado pela Federação Portuguesa de Vela.  
 

13. DIREITOS DE IMAGEM  
Ao participar nesta prova, todos os participantes, seus acompanhantes, treinadores, chefes de 
equipa, dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova, autorizam a Autoridade 
Organizadora 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. 
 

14. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

14.1. Para informações adicionais é favor contactar: Clube Náutico da Figueira da Foz, Av. 
Espanha, apartado 20, 3081-801 Figueira da Foz; TEL:233428019, FAX: 233428019; mail: 
regatas@cnaff.pt; www.cnaff.pt 

 

14.2. As tripulações de nacionalidade espanhola deverão entrar em contacto com o CNAFF 
através do email cnaff@sapo.pt ou número de telefone +351 967055043, com vista a 
facilitar a reserva do alojamento.   
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ALOJAMENTO OFICIAL 
*Na altura da reserva deverá ser mencionada a participação na prova em anúncio 

**Estes valores são meramente de referência podendo variar consoante a disponibilidade da unidade 
hoteleira 

 
Grand Hotel Mercure **** 
Avenida 25 Abril, 22 
3080-086 Figueira da Foz 
Telefone: 233403900 
Email: H1921@accor.com 
Quarto Duplo – 45€ c/ PA  

 
Hotel Sottomayor *** 
Rua Dos Lusiadas 
Figueira da Foz 
Telefone: 233408900 
Email: reservations@sabirhoteis.pt 
Quarto Duplo – 42 c/ PA 
 
Hotel Costa de Prata & SPA *** 
Largo Coronel Galhardo, 1 
3080-150 Figueira da Foz 
Telefone: 233426620 
Email: hotel@costadeprata.com 
Quarto Duplo – 38€ c/ PA 
 
Hotel Tamargueira *** 
Avenida Dom João II, Buarcos 
3080-226 Figueira da Foz 
Telefone: 233432514 
Email: geral@hoteltamargueira.com   
Quarto Duplo – 35€ c/ PA 
 
Residencial Aliança 
Rua Miguel Bombarda, 12 
3080-159 Figueira da Foz  
Telefone: 233422197 
Email: info@hotelalianca.net 
Quarto Duplo – 30€ c/ PA 

Sweet Atlantic Hotel **** 

Avenida 25 Abril, 21 
3080-086 Figueira da Foz 
Telefone: 233408900 
Email: reservations@sabirhoteis.pt 
Quarto Duplo – 74€ c/ PA  

 
Hotel Ibis *** 
(Quando efectuar a reserva solicitar quartos virados para a frente) 

Rua da Liberdade, 20 
3080-168 Figueira da Foz 
Telefone: 233408190 
Email: h2104@accor.com  

Quarto Duplo – 45€ c/ PA 
 
Hotel Wellington *** 
(recomendável) 
Rua Dr. Calado, 25 
3080-153 Figueira da Foz 
Telefone: 233426767 
Email: geral@lupahoteis.com  
Quarto Duplo – 42€ c/ PA 
Quarto Single – 37 c/ PA 
 
Hotel Atlântida Sol 
Av. D. João II - Buarcos 
3080-378 Figueira da Foz 
Telefone: 233421997/8/9 
Email: atlantidasol@mail.telepac.pt    
Quarto Duplo – 45€ c/ PA 
 
Pensão Esplanada 
Rua Eng. Silva, 86 
3080-150 Figueira da Foz 
Telefone: 233422115 
Email: geral@residencialesplanada.com 
Quarto Duplo – 30€ c/ PA 

 

mailto:H1921@accor.com
http://www.sabirhoteis.pt/component/option,com_contact/task,view/contact_id,2/Itemid,3/lang,pt/
mailto:reservations@sabirhoteis.pt
mailto:hotel@costadeprata.com
mailto:geral@hoteltamargueira.com
mailto:info@hotelalianca.net
mailto:reservations@sabirhoteis.pt
mailto:h2104@accor.com
mailto:geral@lupahoteis.com
mailto:atlantidasol@mail.telepac.pt

