ANÚNCIO DE REGATA
Slalom Windsurf- Campeonato Nacional 2017 Martinhal
1ª Etapa 17 e 18 de Junho de 2017
Datas opcionais em caso de falta de vento: 24 e 25 Junho 2017

Sagres – Praia do Martinhal

2ª Etapa – Alvor 21-22-23 Julho

ORGANIZADO POR :
Clube Naval de Portimão e Associação Portuguesa de
Windsurfing
com o apoio da
APROVADO PELO CONSELHO DE ARBITRAGEM DA FPV, EM 31 DE MAIO DE 2017.

1 REGRAS
1.1 A Prova será disputada de acordo com as Regras de Regata à Vela da WS – World
Sailing - 2017-2020 (Apêndice B – Regras de Competição de Pranchas à Vela);
1.2 Serão aplicadas as Regras de Competição da IFCA (IFCA Championship Rules);
1.3 Serão aplicadas as Regras de Critério Nacional de Seleção da Classe de Prancha à Vela,
no formato de Slalom;
1.4 O apuramento do Campeão Nacional e subsequentes posições, será o acumulado
das regatas das duas Etapas (Sagres - Martinhal e Portimão – Alvor 21 a 23 Julho),
sendo apurado o resultado de todas as regatas realizadas nos 5 dias de prova em
conjunto, para cálculo das Classificação e descartes.

2 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1 A Prova está aberta à classe de Prancha à Vela no formato de Slalom, a participantes
com Licença Desportiva da Federação Portuguesa de Vela válida;
2.2 As Categorias são: Geral, Masters, Grand Masters, Feminina, e Júnior;
Os participantes elegíveis, poderão inscrever-se enviando o formulário de inscrição
para patriciasousa@clubenavaldeportimao.com ou no Secretariado da Prova, no local
de regata, das 9:30 até às 11:30 do dia 17 de Junho de 2017;
2.3 Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua Inscrição.

3

TAXAS DE INSCRIÇÃO
A Taxa de Inscrição é de €30 para Sócios da Associação Portuguesa de Windsurfing
(com quotas 2017 pagas), e €40 para não Sócios, e que poderá ser paga por
transferência bancária para:
NIB: 0045 7192 4000 9604 5628 2 - Clube Naval de Portimão
É obrigatório enviar o comprovativo
patriciasousa@clubenavaldeportimao.com
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LOCALIZAÇÃO
Campo de Regatas: Praia do Martinhal. A sede da Prova será nas instalações da
Wind4All
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PROGRAMA DA PROVA
4.1
Data e Hora
17 de Junho até às 11:30
17 de Junho às 13:00
18 de Junho às 11:00

Classe
Slalom
Slalom
Slalom

Acontecimento
Confirmação Inscrição
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia
Sinal de Advertência 1ª Regata do dia

4.2 A Prova só será validada com um vento mínimo de 11 nós em todo o percurso (IFCA
Championship Rules);
4.3 A Prova consiste em séries de eliminação que terminam em finais;
4.4 Cada série completa, consta de uma ou mais eliminatórias, até apuramento para a
série final (dependendo do número de inscritos);
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4.5 A série final consta de uma final de vencedores (todas as pranchas que participaram
4.6
4.7
4.8
4.9
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nas semifinais e se classificaram) e uma final de perdedores (todas as pranchas que
participaram nas semifinais e não se classificaram);
Serão realizadas séries de qualificação e de finais, até que as condições
meteorológicas e de tempo o permitam, cabendo à Comissão de Regatas decidir qual
o último Sinal de Advertência face a este pressuposto;
No último dia da Prova, nenhum Sinal de Advertência será exposto depois das 19:00;
Terá que ser realizada no mínimo 1 série completa de eliminatórias (incluindo a final
de vencedores) para validar a Prova;
Caso se verifiquem condições meteorológicas adversas à realização da Prova,
nomeadamente falta de vento, a data da Prova será alterada para a data opcional
anunciada (24 e 25 Junho), mudança que será anunciada com a antecedência
necessária à confirmação das condições de vento.

EQUIPAMENTO E MEDIÇÕES
Conforme as Regras de Classe, as inspecções ao equipamento poderão ser feitas em
qualquer momento durante o evento.
As pranchas utilizadas não deverão ter uma largura superior a 85cm e as velas não deverão
ter uma área superior a 10m2.
Os números de vela deverão incluir a sigla do País seguida do número e deverão ter um
tamanho visível. Terão que ser afixados na parte superior da vela em ambos os lados. Fica
ao critério da Comissão de Regatas, a decisão se os números de vela estão de acordo com
os parâmetros aqui definidos.
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INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 10:00 do dia 25 de Junho, no
Secretariado da Prova.

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. Esta identificação será feita pela exposição,
em local bem visível, da bandeira do seu Clube, de uma Bandeira Branca com a designação
do seu Clube ou da Bandeira da sua Nacionalidade (para embarcações estrangeiras).
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PRÉMIOS
Os Prémios serão atribuídos da seguinte forma:
1º, 2º e 3º lugares da Classificação Geral.
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LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os Concorrentes participam na Prova inteiramente por sua conta e risco (consultar Regra 4
- Decisão de Competir). A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer
responsabilidade por danos materiais, lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido
antes, durante ou depois da Prova.
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10 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Entrega de Prémios a realizar no Martinhal
todos os participantes e acompanhantes)

Beach Resort (solicitada a presença de

Para informações adicionais contactar:
APWind: apwindsurfing@gmail.com
Apoio e Entidades envolvidas:
 Clube Naval de Portimão
 Câmara Municipal de Vila do Bispo
 First Aid Lda
 Apwind

Localização da Sede da Prova:
 Win4ALL – Praia do Martinhal
 Telefone: 282417529 CNP
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