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INSTRUÇÕES DE REGATA 

 Regata de Remo e Vela Figueira Sea 
1. REGRAS 

 A prova será disputada de acordo com: 

 As “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela. 

 As prescrições da FPV 

 O Anúncio de Regata da Época 2019 - CNAFF 

 As Instruções de Regata (IR). 
 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
2.1. A prova estará aberta às classes cruzeiro e vela ligeira. 
2.2. Os participantes devem inscrever-se preenchendo o boletim de inscrição no dia da prova, 

entre as 11:00 e as 13:00 do dia 28 de Setembro de 2019, no pavilhão desportivo do CNAFF. 
 

3. ALTERAÇÕES ÀS INSTRUÇÕES DE REGATA 
As alterações às IdR poderão ser efectuadas em qualquer altura da prova, através de qualquer forma 
de comunicação decidida pela CR, desde que sejam comunicadas a todas as embarcações. 
 

4. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
A taxa de inscrição será gratuita. 
 

5. PROGRAMA DAS REGATAS 
5.1. Programa 

Data e hora Acontecimento 
28/09 às 14H30 Sinal de Advertência 1ª Regata do dia. 

28/09 após regatas Distribuição de Prémios 
 

6. BALIZAS 
BALIZA FORMA COR 

Largada/Chegada (Rio) Redonda Vermelha 

Bóia 1 Redonda Amarela 
Bóia 2 Redonda Amarela 

 
7. LARGADA 
7.1. REGATA 1 - A linha de largada será estabelecida entre o mastro de sinais da CR, e a baliza de largada 

(RIO - em frente á FEIRA DO MAR E DA SUSTENTABILIDADE – Figueira Sea). 

7.2. REGATA 2 - A linha de largada será estabelecida entre o barco da comissão de regatas e a bóia 2 
(MAR). 

7.3. REGATA RIO - A linha de largada será estabelecida entre o mastro de sinais da CR, e a baliza de 
largada (RIO - em frente á FEIRA DO MAR E DA SUSTENTABILIDADE – Figueira Sea). 
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8. CHEGADA 
8.1. REGATA 1 percurso 1 - A linha de chegada será estabelecida entre o barco da comissão de regatas 

e a bóia 2 (MAR). 

8.2. REGATA 2 percurso 1 - A linha de chegada será estabelecida entre o barco da comissão de regatas 
e a bóia 2 (MAR). 

8.3. REGATA RIO - A linha de chegada será estabelecida entre o mastro de sinais da CR, e a baliza de 
chegada (RIO - em frente á FEIRA DO MAR E DA SUSTENTABILIDADE – Figueira Sea). 

 
9. PERCURSO (anexo A) 
9.1. RONDAGEM DAS BALIZAS – Todas as balizas serão rondadas por bombordo. 
9.2. Qualquer Sinal de Regata, previsto das RRV, poderá ser substituído por outra forma 

de comunicação decidida pela CR, desde que seja comunicado a todas as embarcações. Isto 
altera a RRV Sinais de Regata 

9.3. A entrada na barra da Figueira da Foz deverá ser realizada em conjunto, por todas as 
embarcações inscritas, pelo que se a primeira embarcação a cruzar a linha de chegada, na 
última regata do dia e as seguintes, deverão esperar perto da embarcação da CR, pela última 
embarcação a cruzar a linha de chegada nessa regata. 

 

10. TEMPOS LIMITE 
10.1. Os barcos que não chegarem dentro de 20 minutos após o primeiro barco ter 

efectuado o percurso e chegado, serão pontuados DNF sem audiência. Isto altera as RRV 35, 
A4 e A5. 

10.2. Se nenhum barco tiver passado a Baliza 1 dentro de 45 minutos a regata será anulada. 
O não conseguir efectuar a regata no tempo alvo não será motivo de reparação. Isto altera a 
RRV 62.1(a). 

 
11. CLASSIFICAÇÕES 

Serão feitas duas classificações independentes para as duas classes elegíveis, com base no seu tempo 
real e aplicando o anexo A das RRV. 

 
12. COMUNICAÇÕES 

Todas as comunicações serão efectuadas através do Canal 72 VHF 
 

13. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
Os concorrentes participam inteiramente por sua conta e risco. A autoridade Organizadora não 
aceitará quaisquer responsabilidades por danos materiais, ou lesões pessoais, ou morte, que tenham 
ocorrido antes, durante ou depois do evento.  
  

14. SEGURO  
Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade civil 
contra terceiros com um montante adequado à actividade.   

  
15. DIREITOS DE IMAGEM   

Ao participar neste evento, todos os participantes e outros envolvidos, 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.   
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ANEXO A 
PERCURSOS 

 

 
 

Regata 1: Largada (RIO) – Bóia 1 – Bóia 2 – Bóia 1  – Chegada (MAR) 

 
Regata 2: Largada (MAR) – Bóia 1 – Bóia 2 – Bóia 1 – Chegada (MAR) 

 

 
 

Regata RIO: Largada – Bóia 1 – Bóia 2 – Bóia 1 – Bóia 2 – Bóia 1 – Bóia 2 – Bóia 1  – Chegada 
 

Bóia 2 Bóia 1 

Largada/
Chegada 

Mastro 
de Sinais 


