Campeonato de Portugal Feminino de Match Racing
2010
ANÚNCIO DE REGATA

A Autoridade Organizadora constituída pela Federação Portuguesa de Vela em
conjunto com a Associação Regional de Vela do Sul e pelo Marina Yatch Clube
de Albufeira, com o apoio da Fidelidade Mundial e da Seth anunciam a
realização da Campeonato de Portugal Feminino Match Racing, que será
disputada nos dias 17 e 18 de Abril em Albufeira.

1. REGRAS


A Prova será disputada de acordo com as regras 2009 – 2012 tal como
definidas nas Regras de Regata à Vela.



As Normas de Utilização dos Barcos definidas no Anexo C das instruções
de regata, que também se aplicam em qualquer treino;



As Regras de Classe não se aplicam;



Ao abrigo do regulamento 20.4 poderá ser exigida a todos os
concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização;



Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio
de regata. (altera RRV 63.7)

2. PARTICIPANTES


O número máximo de participantes será de 10 tripulações.



As tripulações serão constituídas por 5 Velejadoras, 1 timoneira e 4
tripulantes, cujo peso total não exceda 350 kg.



A idade mínima para os timoneiros será de 18 anos;
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O número máximo de participantes será de 10 tripulações, admitidas da
seguinte forma:

a) As Dez tripulações cujas timoneiras se encontrem nas melhores posições do
Ranking Nacional de Match Racing.
b) Caso não haja um número suficiente de tripulações seleccionadas
pelo ponto 2.4. a) serão seleccionadas de acordo com o seguinte
critério, que avaliará a experiência da timoneira, pela seguinte ordem:

# 1 - Curriculum em provas de Match Racing
# 2 - Actuais campeãs nacionais de classe
$ 3 - Curriculum em Vela Ligeira

c) Quando após a aplicação dos critérios 2.4 a) e 2.4 b) o número de
tripulações apuradas for inferior a 10, poderão ser convidadas outras
tripulações pela FPV.


Todos os participantes terão de ser portadores de Licença Desportiva da
Federação Portuguesa de Vela, válida para o ano em curso;



Após o sinal de preparação que lhe diz respeito, o timoneiro inscrito não
deixará o leme da embarcação durante a regata, excepto em caso de
emergência.

3. INSCRIÇÕES


As pré - inscrições deverão ser enviadas para a Federação Portuguesa
de Vela em impresso próprio, ou fotocópia do mesmo acompanhadas do
respectivo pagamento no valor de 120 € que poderá ser feito por ( cheque
cruzado passado à ordem da Federação Portuguesa de Vela ou o
comprovativo do pagamento por outra via ou em numerário.
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A data limite para recepção das pré-inscrições acompanhadas da taxa de
inscrição será até às 18h00 do dia 09/04/2010.



Até 72 horas depois da data limite para recepção das pré-inscrições será
anunciada no site da FPV a lista dos timoneiros cujas inscrições foram
aceites.



Serão anulados os boletins de pré-inscrição que sejam recebidos
sem o pagamento da respectiva taxa.

4. DEPÓSITO DE CAUÇÃO


As equipas participantes deverão prestar um depósito de caução no valor
de 250 € que se destina a cobrir quaisquer prejuízos, perdas e danos que
provoquem nas embarcações. Este deve ser feito à ordem Federação
Portuguesa de Vela.



O depósito de caução será o limite de responsabilidade por cada
incidente; no caso de ser efectuada qualquer dedução num depósito, o
respectivo timoneiro deverá repor o valor do depósito inicial de forma a
manter a sua elegibilidade como participante.

5. BARCOS
Salvo caso de força maior ou imprevisto, a prova será disputada em
embarcações da classe J 24.

6. PERCURSO
Os percursos serão do tipo barlavento – sotavento, com rondagens por
estibordo e chegadas à popa. Cada match terá a duração aproximada de
15 minutos.
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7.

TREINOS

 Poderá ser facultada a oportunidade de treino, para as tripulações que o
pretenderem, no dia anterior ao primeiro dia de regatas, durante o período
das 11:00 às 17:00 horas, no campo de regatas da prova.
 No seu boletim de inscrição o timoneiro deverá assinalar se pretende treinar
e a que horas, questão que lhe será confirmada 48 horas antes do dia do
treino;
 Cada tripulação terá direito a 2 hora de treino.
 O horário dos treinos para as diferentes tripulações poderá ser sorteado, no
caso de não ser possível, face ao pedido, enquadrar todas as tripulações à
hora assinalada;
 As tripulações que pretendam treinar terão de efectuar a confirmação da
inscrição, prevista no ponto 10.1. deste anúncio de regata, antes do treino,
pelo que a partir desse momento serão responsáveis pelos eventuais danos
que possam causar.

8. ARBITRAGEM
Será utilizada a arbitragem de acordo com o Apêndice C das Regras de
Regata à Vela.

9. PROGRAMA
Datas

Reunião
Timoneiros

Sinal de advertência do
1º flight do dia

16 / 04 / 2010

-----

-----

17 / 04 / 2010

09:30 horas

10:30 horas

18 / 04 / 2010

09:00 horas

10:00 horas

Confirmação das
inscrições
A partir das 11h30
(Antes da hora de
treino marcada)
Das 9:00 às 9:30
horas
------
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10. CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÔES
 Com excepção dos casos previstos no ponto 7.5. deste anúncio de regata,
os timoneiros inscritos e aceites deverão efectuar a confirmação da
inscrição no primeiro dia de regatas, a partir das 9:00 horas e até às 9:20
horas, na secretaria da prova;
 Nessa oportunidade está prevista a confirmação das inscrições das
tripulações e a sua pesagem, o pagamento do depósito de caução e a
entrega das instruções de regata.

11. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios às tripulações classificadas nos 3 primeiros
lugares.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES
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Campeonato de Portugal Feminino de Match Racing 2010
Boletim de Inscrição
Deverá ser recebido na Federação Portuguesa de Vela até à data indicada no ponto 3 do
Anúncio de Regatas acompanhado do respectivo pagamento.

Timoneiro(a): _______________________LD nº ______ ISAF Sailor ID: _________
(Necessário Ranking Mundial )
Clube do Timoneiro:_____________________________________________________
Patrocinador__________________________________________________________
Tripulantes: __________________________________________ LD nº _______
__________________________________________ LD nº _______
__________________________________________ LD nº _______
__________________________________________ LD nº _______
Morada: __________________________________________________________
Telefone/ Telemóvel: ______________ e-mail: __________________________
(Letra legível)
Treinos (assinalar com x): ____ Pretende treinar ____ Não Pretende treinar
Horário: ___ 11:00 às 13:00___ 13:00 às 15:00 ___ 15:00 às 17:00_____
Taxa de inscrição: cheque nº __________ sob o Banco________________ no valor
de 120€ à ordem da FPV (a enviar com a inscrição)
Depósito /Caução: cheque nº __________sob o Banco__________________ no
valor de 250€ à ordem do FPV (a entregar quando da confirmação da inscrição)
Data ______________________ Assinatura:_____________
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