
   



              


34ª SEMANA INTERNACIONAL DE VELA DE LAGOS 

Regata 3 Dias de Lagos 
 

                        Anúncio de Regata 
 

1. ORGANIZAÇÃO 

A Autoridade Organizadora composta pelo Clube de Vela de Lagos e Associação Regional de Vela do Sul e 

com o apoio da Marina de Lagos, Impress T, Multiserviços  e Sopromar, estabelece estas Instruções de 

Regata para a Prova 3 Dias de Lagos aberta a barcos de Cruzeiro da Classe ORC, que será disputada nos 

dias 14, 15, e 16 de Junho de 2013 no campo de regatas da Baía de Lagos na cidade de Lagos. 

 
2. REGRAS 

A prova será disputada de acordo com as seguintes regras e regulamentos modificados e complementados pelas 
instruções de Regata:  
- Regras de Regata à Vela da ISAF 2013-2016, 
- Prescrições da FPV bem como o seu Regulamento de Provas Oficiais, 
- Regras de Segurança da ORC (Cat-4), 
- O presente Anúncio de Regata e as Instruções de Regata, que em caso de conflito, prevalecerão perante as 
restantes regras. 

 
3. CLASSES E SISTEMAS DE ABONO 

A “Regata 3 Dias de Lagos” será aberta a embarcações de cruzeiro à vela com certificados de medição ORC 
válidos para 2013. 
Aos barcos que não possuam certificado de medição ou rating a Organização atribuirá um handicap. Este 
handicap, ao ser aceite pelo armador, não poderá ser objecto de protesto ou reparação. A Organização reserva-
se o direito de alterar ou modificar este handicap ao longo da prova, sendo que a alteração será sempre aplicada 
após os concorrentes terem sido notificados. 
 

4. PUBLICIDADE 

Todas as embarcações devem respeitar o Regulamento 20 da ISAF, código de Publicidade. 
 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser efectuadas no impresso anexo e entregues ou enviadas para: 
                  Clube de Vela de Lagos 

Cais da Solaria 
8600 Lagos 
Telf. 282762256; 914857273 Fax 282764277  
Mail: mail@cvlagos.org 



Até às 18 horas do dia 1 de Junho de 2012.  

A taxa de inscrição de cada barco será de 50€. 

 

 
6. CONFIRMAÇÕES DAS INSCRIÇÕES 

Os concorrentes deverão confirmar a sua inscrição e entregar no Secretariado da Prova em Lagos até às 11:30h 
do dia 14 de Junho, fotocópias dos seguintes documentos: 
# - Certificado de medição 
# - Cópia da apólice de seguro 
 
  Recebendo nesse momento as Instruções de Regata. 
 

7. PROGRAMA 

Dia 14 de Junho: 16H00 Sinal da Largada da 1ª regata do dia  
Dia 15 de Junho: 13H00 Sinal da Largada da Regata Costeira Longa 
Dia 15 de Junho: 18H00 Churrasco na sede do CVLagos 
Dia 16 de Junho: 13H00 Sinal da Largada da Regata Travessia da Baia 
Dia 16 de Junho: 18H00 Entrega de Prémios 
 
O Programa constará de 4 regatas. Está prevista a realização de 2 Regatas Barlavento-Sotavento no dia 14 e 2 
regatas Costeiras nos dias 15 e 16 de Junho. 
O Campeonato será validado caso se realize 1 Regata. Será descartado o pior resultado quando se realizarem 4 
regatas. 
 

8. IDENTIFICAÇÃO DOS BARCOS 

Todos os barcos deverão possuir números e/ou letras nas velas que permitam uma identificação inequívoca da 
embarcação. A mesma identificação deverá constar no Boletim de Inscrição. 

 
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. PRÉMIOS 

Serão atribuídos Troféus aos 3 primeiros classificados. 
 

11. AMARRAÇÕES 

A Marina de Lagos disponibilizará amarrações gratuitas nas noites do evento (14, 15 e 16) + 20% desconto sobre 
estadias nas semanas anterior e posterior (entre 8 e 23 Junho). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           


                            

Boletim de Inscrição 
Regata 3 Dias de Lagos 

14, 15 e 16 de Junho de 2013 

 

Deverá ser enviado para o Clube de Vela de Lagos até ás 18 Horas do dia 10 de Junho 
de 2013 acompanhado da fotocópia das Licenças Desportivas e do respectivo Certificado 
de Medição. 

Agradeço a Inscrição do barco: 

 

 
Declaro sujeitar-me às Regras de Regata à Vela (RRV) da ISAF, às Prescrições da FPV, às Regras da 

Classe, às Instruções de Regata e ao Anúncio de Regata desta Prova, ao Regulamento de Provas Regionais 

da ARVS, comprometendo-me a não recorrer para qualquer Autoridade ou Tribunal não previstos nas 

RRV. 

 ,  de  de 2013 
           

                   Assinatura: __________________________________________ 

 

EMBARCAÇÃO (boat) 

 
Nome (name): ______________________________ Clube (club): _________________________ 

 
Nacionalidade (nationality): __________________ Nº de Vela (sail nr.): _________________ 

 
Comprimento (LOA): ___________Boca (beam): ___________Calado (draft): ____________ 

 

Classe (class): ORC FCT (rating): _______________ Modelo (make/model): _____________ 

PATRÃO (Skipper) 

 
Nome (name): _______________________________________Licença Desportiva: __________ 

 
Morada (address): ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________Telefone/FAX: ___________________ 
 

TRIPULAÇÃO (Crew) 

 
Nomes (names):      Lic. Desp. (se aplicável) 

1_______________________________________________ ________________ 

2_______________________________________________ ________________ 
3_______________________________________________ ________________ 

4_______________________________________________ ________________ 

5_______________________________________________ ________________ 

6_______________________________________________ ________________ 

7_______________________________________________ ________________ 
8_______________________________________________ ________________ 


