REGATA

SÃO SILVESTRE
Associação Regional de Vela da Madeira
Classe Cruzeiro
30 de Dezembro de 2017
DATA

ANÚNCIO DE REGATA

30 de Dezembro, sábado

A Associação Regional de Vela da Madeira como Autoridade Organizadora, com o apoio da
BRISA MARACUJÁ, anuncia a realização da Regata SÃO SILVESTRE, que será disputada
no dia 30 de Dezembro de 2017 num campo de regatas na baia do Funchal, destinada à classe
Cruzeiro (podendo participar embarcações com ou sem rating ORC).
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Estará à disposição dos Skipper´s, no secretariado da prova, após a confirmação da
respetiva inscrição.
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PUBLICIDADE
A prova é classificada de Categoria C de acordo com o Regulamento 20 da WS, Código
de Publicidade. Ao abrigo do mesmo Regulamento poderá ser exigida a todos os
concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização.
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PROGRAMA SOCIAL
8.1 A Cerimónia de Entrega de Prémios terá lugar no Bar da ANM, no dia 30 de
Dezembro (sábado), após a conclusão da regata, durante a qual será realizado um
pequeno convívio;
8.2
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Serão atribuídos troféus, nas classes: Promoção, ORC 1, ORC2 e ORC 3.

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, árbitros 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.

TAXA DE INSCRIÇÃO
Será aplicada taxa de inscrição por embarcação no valor de 5,00€.

PROGRAMA
10
5.1 O programa de prova será o seguinte:
DATA

HORA

ACONTECIMENTO

30 de Dezembro, sábado

14h30

Sinal de Advertência

SEGURO
Todos os barcos participantes devem estar cobertos por uma apólice de seguro válida de
responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à atividade, válido para
competições desportivas, e fazer-se acompanhar da respetiva apólice.
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PERCURSO
O percurso será afixado no Quadro de Avisos, situado no Centro Náutico de São Lazaro –
Hangar ARVM, duas horas antes da regata

ELEGIBIL. E INSCRIÇÕES
Poderão participar na regata, as embarcações de Cruzeiro com certificados de rating
ORC e será enquadrada a classe promoção AB/ORC para embarcações sem certificado.
As
inscrições
formalizam-se,
por
e-mail,
enviando
à
ARVM
(deptecnico.arvm@netmadeira.com), até às 13h00 do dia 29 de Dezembro (sexta-feira),
anexando o boletim de inscrição.
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Convívio e Entrega de prémios

5.2 A Autoridade Organizadora e a Comissão de Regatas reservam-se no direito de
modificar este programa de regatas, quer por condições meteorológicas quer por
outras causas.

A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de
Regata à Vela. As regras das respetivas Classes. Quando em conflito, as Instruções de
Regata (IR) prevalecem sobre o Anúncio de Regata (AR).
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Final da Regata

ACONTECIMENTO

6 INSTRUÇÕES DE REGATA

REGRAS

2

HORA

REGATA

SÃO SILVESTRE
Associação Regional de Vela da Madeira
Classe Cruzeiro
30 de Dezembro de 2017
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CÓDIGO DE ÉTICA
Os participantes na prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de equipa, dirigentes
desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova deverão cumprir e fazer cumprir os
princípios definidos no Código de Ética, publicado pela Federação Portuguesa de Vela.
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DIREITOS DE IMAGEM
Ao participar nesta prova, todos os participantes, seus acompanhantes, treinadores,
chefes de equipa, dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na prova,
autorizam a Autoridade Organizadora (Clube, ARVM e FPV) a recolher e difundir a sua
imagem, cedendo, gratuita e incondicionalmente, de forma perpétua, os direitos de
utilização sobre todos os recursos audiovisuais recolhidos neste enquadramento.

AUT. ORGANIZADORA
RESPONSÁVEL PELA AUTORIDADE ORGANIZADORA
Francisco Trigo

02 de Dezembro de 2017

CONTACTO
964 012 235

A Autoridade Organizadora
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