ANÚNCIO DE REGATA
10ª Volta à Ilha Meka Center – RTP
O Clube Naval de Ponta Delgada estabelece este Anúncio de Regatas para a realização do(a) 10ª
Volta à Ilha, que será disputada nos dias 24 e 25 de maio de 2019, com o patrocínio da clinica Meka
Center e apoio da RTP Açores.

Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da FPV,
que durante a prova deverão estar afixadas no Quadro de Avisos.
1. REGRAS
A prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à
Vela.
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1. A prova está aberta a barcos da (s) classe (s) Monocascos de Cruzeiro
2.2. Os participantes elegíveis, podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o,
juntamente com a taxa de inscrição, para geral@cnpdl.pt até às 17:00 de 21 de maio de
2019.
2.3. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não inscrições após o prazo.
2.4. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, fazendo prova das suas
licenças desportivas, obrigatória para cada Skipper válidas para o ano em curso.
3. Todo o tripulante não federado e pessoas não nacionais deverão ser cobertos pelo seguro da
embarcação ou ter um seguro próprio, que inclua seguro de vida.

4. TAXAS DE INSCRIÇÃO
4.1. As taxas de inscrição requeridas são as seguintes:
Embarcação de socio de clubes navais da Região Autónoma dos Açores - 10€ por tripulante
Outros - 30€ por tripulante

5. PROGRAMA

5.1

Data e hora

21/5/2019 – 17:30
24/5/2019
25/5/2919 – 18:00
25/5/2019 – 20:00

Classe (s)

Cruzeiro

Acontecimento

- Conferência de Imprensa e Briefing
- Largada, hora a definir no briefing
- Fecho da linha de chegada
- Jantar de entrega de prémios

5.2 Percurso
Deixando a ilha por Estibordo:
Ponta Delgada – Ponta da Ferraria – Ponta do Arnel – Ponta Delgada.
6. MEDIÇÕES
6.1 A regata utilizará o sistema de Rating Simplificado do CNPDL
6.2 Fórmula do Rating Cnpdl
(RAIZQ((LWL+P)/2))*0,3 cujo valor multiplicado pelo tempo real obtém o tempo compensado.
7. INSTRUÇÕES DE REGATA
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão publicadas pelo Conselho de Arbitragem da
FPV, que durante a prova estão afixadas no Quadro de Avisos.
O Suplemento das Instruções de Regata estará disponível a partir das 17:30 do dia 21/5
durante o Briefing
8. BARCOS DE APOIO
As embarcações de apoio são da responsabilidade do CNPDL
9. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO
Canal VHF oficial da prova: 9
10. PRÉMIOS
Os prémios serão atribuídos da seguinte forma:
-Tempo compensado Rating CNPDL – 1º, 2º e 3º lugar
- Linha de chegada - 1º lugar

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

12. REGRAS ESPECÍFICAS
Reserva-se o direito à equipa de reportagem da RTP Açores a captação de imagens dentro
e fora das embarcações, bem como o direito de entrevistar todos os participantes a partir
do momento da inscrição na regata.
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•
•

Acompanhantes que desejem participar no jantar de entrega de prémios deverão notificar
o clube no ato da inscrição da regata e regularizar a sua conta diretamente no bar.
Para as embarcações não locais, a Portos dos Açores oferece estacionamento na marina
de Ponta Delgada nos dias 24, 25 e 26 de maio.

Boletim de Inscrição
10ª Volta à Ilha Meka Center – RTP Açores
Embarcação:

Clube:
Tripulação

Nº L.D.

Skipper

Acompanhantes para Jantar de Entrega de Prémios

Medidas
Linha de água
P (tope do Mastro ate à Retranca)
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar RRV 4,
Decisão de Competir. A autoridade Organizadora não aceitará quaisquer responsabilidades por
danos materiais, lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da
prova.
Declaro que todos os tripulantes estão cobertos por sum seguro contra todos os riscos, vida
incluso.
Data:

ASS:

