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Aditamento N.º1 

 
ANÚNCIO DE REGATA, onde se lê: 

 

3 ELEGIBILIDADE 

 
3.1 A prova estará aberta às classes de vela ligeira/ escalão:  

- Optimist: 
a) Escalão Infantil; 
b) Escalão Juvenil (sub15 - que no ano de 2021 não completem 15 anos), que 

estejam no seu primeiro, segundo ou terceiro ano de Licença Desportiva. 
- Techno 293: escalão absoluto e velas até 5.5m2; 
- Hansa 2.3: escalão absoluto; 
- Raquero: apenas o timoneiro poderá ser detentor de LD – escalão Juvenil ou Júnior; 

3.2   O período em que o praticante teve Licença Desportiva Escola de Vela (que não o 
habilita a competir) não é considerado para efeitos de elegibilidade na prova, ou seja, 
apenas é considerado o período em que o praticante teve a Licença Desportiva 
Praticante Regular ou Especial; 

3.2 A Autoridade Organizadora, após encerramento do período de inscrições, poderá criar 
divisões ou subclasses dentro de cada classe (Optimist e Techno 293) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÚNCIO DE REGATA, passará a ler-se: 

 

3 ELEGIBILIDADE 

 
3.3 A prova estará aberta às classes de vela ligeira/ escalão:  

- Optimist e Techno 293: 
c) Escalão Infantil; 
d) Escalão Juvenil (sub15 - que no ano de 2021 não completem 15 anos), que 

estejam no seu primeiro, segundo ou terceiro ano de Licença Desportiva. 
- Hansa 2.3: escalão absoluto; 
- Raquero: apenas o timoneiro poderá ser detentor de LD – escalão Juvenil ou Júnior; 

3.2   O período em que o praticante teve Licença Desportiva Escola de Vela (que não o 
habilita a competir) não é considerado para efeitos de elegibilidade na prova, ou seja, 
apenas é considerado o período em que o praticante teve a Licença Desportiva 
Praticante Regular ou Especial; 

3.4 A Autoridade Organizadora, após encerramento do período de inscrições, poderá criar 
divisões ou subclasses dentro de cada classe (Optimist e Techno 293) 

 

 

   Funchal, 25 de junho de 2021                                  A Autoridade Organizadora 


