
 

 

VILAMOURA - PORTUGAL 

Anúncio de Regata 
 

Snipe Under 30 Championship 

 
Entidade Organizadora  

The Capable Planet Clube Náutico e Associação Portuguesa Classe Snipe 
 

19 e 20 Outubro 2019 

1. REGRAS 

I. A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas 
nas Regras de Regata à Vela. 

II. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o 
anúncio de regata. 

III. Apêndice P será aplicado. RRV P2.2 e P2.3 serão eliminadas. 

IV. Apêndice T será aplicado.  
 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

I. A prova estará aberta a barcos da classe Snipe, sendo que cada 
elemento da tripulação deverá ter menos de 31 anos à data 19 de Outubro. 

II. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim de 
inscrição online em 

http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/snipeU30-en 

 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

I. A taxa de inscriçāo será grátis  

 

4. PROGRAMA DO CAMPEONATO 

I. Não serão realizadas mais de 4 regatas por dia 

II. O programa constará de 6 regatas para cada classe 

III. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto 
depois das 16:00 horas. 

IV. A entrega de Prémios será após a última regata do campeonato. 

18 Outubro Sexta 15:00 – 18:00 Receçāo aos Participantes 

 

19 Outubro Sábado 09:00 – 11:00 Confirmaçāo inscrições 

19 Outubro Sábado 13:00 Sinal de Advertência 

20 Outubro Domingo 12:00 Sinal de Advertencia  

http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race/text/snipeU30-en


 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 

I. Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, após 
a confirmação da respetiva inscrição. 

 

6. PERCURSOS 

I. Serão utlizados os percursos aprovados pela Associaçāo Portuguesa 
da Classe Snipe 

 

7. PONTUAÇĀO 

I. Será usado o sistema de Pontuação baixa RRV de acordo com 
Apêndice A. 

II. Terá que ser completada 1 regata para validar a prova. 

 

8. PRÉMIOS 

I. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados da classificação 
geral. 

 

9. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

I. 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. SEGURO 

I. Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de 
seguro válida de responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à 
atividade. 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

I. Na receção aos Participantes será dada uma pequena Palestra com a 
formação técnica por parte do velejador Pedro Barreto 

II. Por parte da APCS serão disponibilizados barcos para a realização do 
campeonato, para tal contactar com: 

- Miguel Graça: 919402667 mgraca@sgw.pt  

- Pedro Barreto: 917643996 pedro.barreto@salasianos,pt   

III. Dia 19 de Outubro está agendado um jantar de confraternização em 
local a designar, com um custo por velejador de 10€. 
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Anexo B – Local do Evento 

Anexo A – Área de Regata 
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