
    Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada 
ANÚNCIO DE REGATA 
Dia da Marinha de 2015 

O Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), anuncia a realização da 
prova “Dia da Marinha de 2015”, que será disputado nos dias 16 e 17 de Maio, no campo 
de regatas do Mar da Palha (estuário do Tejo), junto ao Alfeite. 
1. REGRAS 
A Prova será disputada de acordo com as "regras", tal como definidas nas Regras de 
Regata à Vela. 
Quando em conflito, as Instruções de Regata (IdR) prevalecem sobre o Anúncio de 
Regata. 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
A prova estará aberta às classes Optimist; Laser; Snipe; Vaurien e Sharpie 12M. 
Os participantes devem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o para o 
mail  cnoca@marinha.pt  e transferindo a taxa de inscrição no valor de 2,5€ para os 
Optimist, 5€ para os Laser e 10€ para as restantes classes, para o NIB do CNOCA - 0018 
0000 3873 9161 00147, enviando mail de confirmação, sendo necessário confirmar a sua 
inscrição, no secretariado da prova, no dia 16 de Maio, entre as 10:30 e as 12:00 horas, 
onde serão entregues as IdR. 
3. PROGRAMA DAS REGATAS: 
Data Hora Acontecimento 
16MAI 10:30-12:00 Confirmação da inscrição 
16MAI 13:30 1ª regata do dia 
17MAI 10:30 1ª regata do dia 
Não serão realizadas mais de 3 regatas por dia e estão previstas realizar 6 regatas; 
No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16:00. 
Terão que ser completadas 2 regatas para validar a prova.  
4. PRÉMIOS 
Serão atribuídos prémios nos seguintes moldes: Até 4 barcos classificados - um prémio; 5 
a 8 barcos classificados - 2 prémios; 9 ou mais barcos classificados - três prémios. Serão 
entregues em cerimónia a realizar em data e local a anunciar oportunamente. 
5. 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, lesões 
pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da Prova. 
6. SEGURO 
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de 
responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à actividade. 
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
(1)- Os participantes poderão utilizar as instalações de CNOCA no Alfeite, de 17 para 18 
de Maio. Outras possibilidades serão estudadas caso a caso. 
(2)- Serão distribuídos lanches de mar no domingo dia 17. 
(3)-Se algum concorrente pretender pernoitar na Messe da BNL, deverá contactar o 
secretariado do CNOCA (por mail ou telefone 212751614) para saber das condições. 
 
ALFEITE, Abril  de  2015 
A Comissão de Regatas do CNOCA  
 

mailto:cnoca@marinha.pt


 
 

Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
 
 

Prova : Dia da Marinha de 2015 
Data : 16 e 17 de Maio de 2015 
 
Ao Secretariado do CNOCA, solicito a inscrição do barco: 
 
Classe: 
 
Nº de Vela - 
  
a) Timoneiro       
Nome: 
Clube: 
Telefone:    Telemóvel: 
e-mail: 
 
b) Proeiro 
Nome: 
Telefone:    Telemóvel: 
e-mail: 
 
 
Declaro sujeitar-me às Regras de Regata à Vela (RRV) da ISAF, às 
Prescrições da FPV, às Regras daClasse, ao Anúncio de Regata e às 
Instruções de Regata desta Prova, comprometendo-me a não 
recorrer para qualquer Autoridade ou Tribunal não previstos nas RRV. 
Mais declaro que a embarcação e os participantes estão cobertos pelo 
seguro previsto na Portaria nº 689/2001, de 10JUL. 
 
 

Assinatura 
 
 

Ps: Se vier por terra: 
Do carro: 
 Marca    Modelo   Matricula 
Do condutor: 
 Nome     BI/CC   Validade 
 


