
 

Clube Náutico da Ilha de Luanda 

Torneio CNIL 98º Aniversário  

Vela 

ANÚNCIO DE REGATA 

 

1º PAN 

CLASSES: OPTIMIST, ILCA 4, 6 e 7, 420, 470 e CATAMARANS 

 

A Autoridade Organizadora constituída pelo Clube Náutico da Ilha de Luanda, anuncia a 

realização do Torneio denominado CNIL 98º Aniversário e 1ºPAN – Prova de 

Apuramento Nacional que será disputado nos dias 26 e 27 de Fevereiro na modalidade 

de Vela nas classes de Optimist, Ilca 4,6 e 7, 420 e 470. 

 

1.Regras 

1.1. A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de 

Regata à Vela da World Sailing 2021/2024. 

2. ELIGIBLIDADE E INSCRIÇÃO 

2.1 A prova esta aberta a embarcações da classes: Optimist, ILCA 4, 6 e 7, 420, 470 e 

Catamarans, para atletas inscritos na FADEN, nacionais e estrangeiros. 

2.2 Os participantes elegíveis, de nacionalidade angolana ou residência em angola, 

filiados em clubes nacionais ou ainda estrangeiros convidados podem inscrever-se 

preenchendo o boletim anexo e entregando-o no secretariado do Torneio, situado na 

Secção de Vela, Remo e Canoagem do CNIL até às 18 horas do dia 23 de Fevereiro de 

2022. 

2.3 A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o 

prazo estipulado em 2.2. 

2.4 Os concorrentes poderão confirmar pessoalmente ou por um representante do 

clube a sua inscrição, no secretariado da prova que será situada na Secção de Vela,Remo 

e Canoagem do CNIL. 

2.5 Poderão apenas participar nestas provas atletas com o Teste de SARS-COV-2 

negativo realizado pelo menos 24 horas antes do Torneio. 

 



3.TAXAS DE INCRIÇAO 

3.1 As taxas de inscrição são gratuitas 

 

4. PROGRAMA REGATAS 

 

4.1 

Data Hora Acontecimento

23/02/2022 18:00 Limite para entrega de Inscrições

26/02/2022 13:00 Minuto de Silencio-Eliseu Romão

26/02/2022 13:05 Largada da 1º Regata do dia

27/02/2022 12:30 Largada da 1º Regata do dia
 

4.2 Número máximo de regatas do torneio - 6  

4.3 Em nenhum dia serão realizadas mais de 3 regatas  

4.4 No último dia da aprova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16:30  

4.5 Terá que se completar 1 regata para validar a prova. 

5.MEDIÇÕES 

Poderão ser feitas inspecções a qualquer momento, por um Juíz ou oficial de regata 

devidamente credenciado , para cumprimento das regras da classe ou das instruções de 

regata.  

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

As instruções de regata estarão disponíveis a partir das 10:00 do dia 26/02/2022 no 

secretariado do Secretariado da Prova situada na Secção de Vela, Remo e Canoagem do 

CNIL. 

 

7. BARCOS DE APOIO 

As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no 

secretariado da prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que 

saem para a água e até que regressem a terra. 

 



8. COMUNICAÇÕES 

Uma embarcação em competição não pode comunicar com nenhuma embarcação 

alheia à prova nem com nenhum barco de apoio, acompanhantes ou treinador, nem 

efetuará transmissões por rádio enquanto em regata nem receberá comunicações por 

rádio que não estejam à disposição de todos. Esta restrição aplica-se também a 

telefones móveis e dela se excluem pedidos de ajuda ou emergências.  

9.PRÉMIOS 

 Os prémios em formato e data de entrega por definir, serão atribuídos da seguinte 

forma: 3 primeiros de cada classe em masculinos e 3 primeiras de classe femininos. Estes 

prémios só serão atribuídos caso existam pelo menos 3 tripulações inscritas na 

respetivas classe e género. Poderão existir prémios adicionais para diferentes escalões 

etários ou para os restantes classificados.  

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os concorrentes participam na prova 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 da prova.  

 

  

  


