
 

 

  

 

 

 
VIII Campeonato de Portugal 

de Classes Olímpicas 
Escalão Absoluto 

 

ANÚNCIO DE REGATA 
 

A Federação Portuguesa de Vela, em coorganização como Iate Clube da Marina de 
Portimãoe aAssociação Regional de Vela do Sul, anuncia a realização do 
Campeonato de Portugal de Classes Olímpicas 2015, que se disputará nos dias 5 a 8 
de Fevereiro de 2015, em Portimão. 
 
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, poderá ser exigida a todos os 

concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização. 
1.3. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de 

regata. Altera a RRV 63.7. 
 

2. GÉNEROS E CLASSES 
 

2.1. A prova estará aberta a barcos das seguintes classes, no escalão Absoluto, para 
cada disciplina e respetivo género: 

 

CLASSE GÉNERO 

Laser Standard  Masculino 

Laser Radial Feminino 

470 Masculino e Feminino 

RS:X Masculino e Feminino 

 
 
2.2. Para ser admitida, uma classe terá de ter um mínimo de 3 barcos inscritos, até dia 

30 de Janeiro, inclusive. 
2.3. A Autoridade Organizadora reserva o direito de agrupar as classes quando o 

número de participantes assim o justificar. 
 
3. INSCRIÇÃO 
3.1. O boletim de inscrição anexo deverá ser enviado paraprovas@fpvela.ptaté às 

17h00 do dia 30 de Janeiro de 2015. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2. As inscrições só serão aceites quando devidamente preenchidas. 
3.3. A Inscrição no Campeonato de Portugal de Classes Olímpicas é gratuita. 

 
4. ELEGIBILIDADE 
4.1. Para participar no Campeonato de Portugal de Classes Olímpicas, os velejadores 

deverão cumprir os requisitos de elegibilidade da ISAF e da FPVela. A prova é 
aberta a velejadores estrangeiros, inscritos pela sua autoridade nacional, 
sujeitos, no entanto, à devida aprovação. 

4.2. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, no 
secretariado da prova, que se situará na recepção do Iate Clube da Marina de 
Portimão, no dia 05 de Fevereiro, a partir das 9.00 e até às 11.30. 
 

5. PROGRAMA DAS REGATAS 
 

Data Acontecimento 

05/02/2015 13H00 – Sinal de Advertência 1ª Regata do Dia 

06/02/2015 11H00 – Sinal de Advertência 1ª regata do Dia 

07/02/2015 11H00 – Sinal de Advertência 1ª regata do Dia 

08/02/2015 11H00 – Sinal de Advertência 1ª regata do Dia 

 
 
5.1. Está prevista a realização de 8 regatas para as classe Laser e 470 e de 12 para a 

classe RS:X.  
5.2. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 

16h00 horas. 
 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, a partir das 
09h00do dia 05 de Fevereiro, após a confirmação da respetiva inscrição. 
As Instruções de Regata, poderão ser publicadas no site da FPVela 
antecipadamente. 
 

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

 
8. BARCOS DE APOIO 
As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no 
secretariado da prova, durante o período de confirmação de inscrições, e terão de 
utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que saem para a água e até que 
regressem a terra. Esta identificação será feita pela exposição, em local bem visível,  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
de uma bandeira fornecida pela Organização, mediante uma caução de 20€.  
As embarcações da FPVela ou da sua responsabilidade, não necessitam de se 
inscrever. 

 
9. PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros lugares de cada Classe. 
 

10. CÓDIGO DE ÉTICA 
Os participantes na prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de 
equipa,dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova deverão 
cumprire fazer cumprir os princípios definidos no Código de Ética, publicado 
pelaFederação Portuguesa de Vela. 
 

11. 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. 
 

12. SEGURO 
 
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida 
de responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à atividade, 
e fazer-se acompanhar da respetiva apólice. 
 
 

13. CONTROLO ANTIDOPAGEM 
Todos os concorrentes deverão fazer-se acompanhar de documento de 
identificação oficial, com fotografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

ALOJAMENTO 
 

JARDINS DA ROCHA 
 

•         Apartamento T0 (2 Pax) é de: 30,25 €/ noite 

•         Apartamento T1 (3 Pax) é de: 43,50 €/ noite 

•         Apartamento T1 (4 Pax) é de: 50,20 €/ noite 
 

Sobre estes preços aplica-se ainda um desconto de 15%. 
 

O check-in é a partir das 14:00h e o check-out é até às 10:00h. 
 
 

TIVOLI DA MARINA PORTIMÃO 
 

Tipo de Quarto  

 T0 (Single) / T0 (Duplo) 

Run Of TheHouse €41,00 / €50,00 

 
Os preços mencionados são por quarto por noite, incluindo pequeno-almoço buffet 
no Restaurante Deck Marina Lounge e taxa legal em vigor e serviço. 

 
� Check-In: 14h00 (para garantir check-in antecipado, sugerimos a reserva da 

noite anterior à data de chegada) 
� Check-Out: 12h00 
� Distribuição nos quartos: Gratuito 

 
Visite o hotel: 
PT 

http://webdote.ipapercms.dk/tivolihotels/ApresentacoesInst/ApresentaoHTMP

PT/ 

 
 

Tipo de Quarto  

 T1 / T2  

Run Of TheHouse €90,00 / €115,00 

 
T1_ 1 quarto / 1 sala c/ sofá cama / wc_ máxocup 4 pax 
T2_ 2 quartos / 1 sala c/ sofá cama / wc_ maxocup 6 pax 


