
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXV Semana de Vela 2014 

 

 O Clube de Vela de Lagos vem por este meio convidá-lo a participar na XXXV 

Semana de Vela (vela ligeira) 2014, a decorrer nos dias 21 e 22 de Junho e que será 

regido pelo seguinte... 

 

REGULAMENTO 

 

1 – CALENDÁRIO 

 

Serão realizadas cinco regatas distribuídas por dois dias de provas: 

 

dia 21 - 13,00 horas – largada simultânea para a 1ª regata do dia – Open de Lagos 

(todas as classes), formula Windsurf e classe Optimist; 

largada  simultânea para a 2ª regata do dia 30 minutos depois   

de terminada a 1ª; 



dia 22 - 11,00 horas – largada simultânea para a 1ª regata do dia – Open de Lagos 

(todas as classes),  formula Windsurf e classe Optimist 

    largada  simultânea para a 2ª regata do dia 30 minutos depois 

de terminada a 1ª; 

    largada  simultânea para a 3ª regata do dia 30 minutos depois 

de terminada a 2ª; 

 

2 – INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas em impresso próprio fornecido pelo Clube de Vela de Lagos e 

entregues na secretaria deste até 30 minutos antes do início da primeira prova. 

 

3 – PARTICIPAÇÃO 

A prova é aberta a todas as classes de vela ligeira, embarcações multicascos e de 

utilização colectiva, não cabinadas com o mínimo de dois tripulantes na prova Open de 

Lagos, formula Windsurf e classe Optimist. 

 

4 – REGRAS 

Serão utilizadas, como referencia, as Regras de Regata à Vela da I.S.A.F. para 

2013/2016, com as prescrições da Federação Portuguesa de Vela, e o sistema de 

bandeiras do Código Internacional de Sinais (C. I. S.). 

 

5 – CLASSIFICAÇÕES 

A prova Open de Lagos, a classificação será por tempo corrigido, utilizando como 

referência as tabelas de correcção de tempo da RYA através da Porstmouth Yardstick 

Number List e da Federation Française de Voile, com as necessárias adaptações. 

 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

Open de Lagos: 

 1º classificado – medalha  comemorativa 

 2º classificado – medalha  comemorativa 

 3º classificado – medalha comemorativa 

4º classificado – medalha comemorativa 

5º classificado – medalha comemorativa 



Será atribuído prémio ao primeiro classificado de cada classe que apresente no 

mínimo 3 participantes. 

 

Formula Windsurf: 

 1º classificado – medalha  comemorativa 

 2º classificado – medalha  comemorativa 

 3º classificado – medalha  comemorativa 

 

Classe Optimist: 

 1º classificado – medalha  comemorativa 

 2º classificado – medalha  comemorativa 

 3º classificado – medalha comemorativa 

4º classificado – medalha comemorativa 

5º classificado – medalha comemorativa 

 

7 – PERCURSOS 

O percurso será do tipo triangular de acordo com o esquema anexo e delimitado por 

bóias de cor amarela. 

  

8 – LINHA DE LARGADA/CHEGADA 

Serão definidas pelo mastro de sinais com a bandeira CR instalado no molhe Oeste do 

Cais da Solaria e uma bóia do percurso. 

 

9 – SINAIS DE LARGADA E DE CHEGADA 

a) sinal de largada:  

5 minutos    – advertência – bandeira Amarela “Q” 

4 minutos    – preparação – bandeira “P” ou “I” e sinal sonoro 

1 minuto   – arreada bandeira “P” ou “I” e sinal sonoro 

– largada – arreada bandeira Amarela “Q” e sinal sonoro prolongado 

Serão consideradas todas as embarcações que cruzarem a linha de largada até 5 minutos 

após o sinal de largada. 

A bandeira “I”, significa a obrigatoriedade de, em caso de cruzar a linha de largada no 

minuto antecedendo o sinal de largada, rondar pelas extremidades da linha de largada. 

 



b) sinal de chegada: 

  – chegadas – bandeira azul e sinal sonoro 

Caso seja içada simultaneamente as bandeiras azul e “L”, significa que haverá nova 

prova. 

c) hora de largada: 

A largada para a primeira prova do dia será dada de acordo com o ponto 1 do presente 

regulamento. 

 

10 – RESPONSABILIDADE 

Não poderá ser imputada à organização qualquer dano ou prejuízo, material ou pessoal, 

sofrido pelos participantes no decorrer da prova, sendo de responsabilidade dos 

participantes a decisão de participar, continuar ou abandonar a prova. 

A organização providenciará meios de apoio no mar aos participantes. 

 

11 – ENCERRAMENTO 

O encerramento e distribuição de prémios terá lugar nas instalações do Clube de Vela de 

Lagos, no dia 22 de Junho. 

 

 


