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ANÚNCIO DE REGATA 

 

A Academia de Vela do Sporting Clube de Aveiro/Associação Académica da 

Universidade de Aveiro (SCA/AAUAv) e a Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro 

(AVELA) como autoridade organizadora anunciam a realização da “IV REGATA E 

PASSEIO DE VELA SOLIDÁRIA DO ROTARY CLUB DE AVEIRO”no dia 22 de 

setembro de 2018.  

 

 
 

 

1. CLASSES 

1.A regata solidária está aberta a todas as classes de Vela Ligeira e Vela Adaptada e o 

passeio solidário está aberto a todas as embarcações de Vela de Cruzeiro. 

 

 

2 REGRAS 

2.1 A “regata solidária (vela ligeira/adaptada)” será disputada de acordo com as “regras” 

de Regata à Vela.  

2.2 Para efeito de publicidade a prova é classificada de categoria C de acordo com o 

Regulamento 20 da ISAF, Código de Publicidade. 

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

2.4 O “passeio solidário (Vela de Cruzeiro)” terá um formato de passeio com ponto de 

encontro na meia-laranja. 

 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 

3.1. A prova está aberta a todos os barcos das classes de Vela Ligeira, Vela Adaptada e Vela 

de Cruzeiro.  

3.2. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo, até às 18horas do 

dia 21 de Setembro de 2018, enviando-o para 

Email: vela@sportingcaveiro.pt,  

ou entregando-o no Secretariado da Prova no Sporting Clube de Aveiro (SCA) ou no AVELA 

até às 11h do dia 22 de Setembro de 2018. 
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3.3. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo 

referido.  

3.4. Os concorrentes na regata solidária (vela ligeira/adaptada) deverão confirmar 

pessoalmente a sua inscrição fazendo prova das suas licenças desportivas, válidas para o ano 

em curso, no secretariado da prova que se situa no Sporting Clube de Aveiro. 

3.5 Os participantes no passeio solidário (vela de cruzeiro) podem fazer a inscrição no 

Sporting Clube de Aveiro ou no AVELA. 

 

 

 

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1. Vela Ligeira e Vela Adaptada 

A taxa de inscrição é de €6.00/pessoa para os participantes na regata nas Classes de Vela 

Ligeira e Vela Adaptada, com direito: 

 às senhas para o lanche da regata/Sunset  

 à t-shirt “Regata Solidária – Rotary Club de Aveiro”.  

 

As embarcações de Vela Ligeira/Vela Adaptada devem afixar nos cascos os autocolantes da 

regata disponibilizados pela organização. 

 

Nota: os treinadores e dirigentes dos clubes têm direito às senhas para o lanche da 

regata/Sunset. Caso pretendam adquirir a t-shirt “Regata Solidária – Rotary Club de 

Aveiro” tem o custo de €6.00. 

 

 

4.2. Passeio Solidário - Vela de Cruzeiro 

 Os skippers não pagam taxa de inscrição, com direito: 

o às senhas para o lanche da regata/Sunset.  

Para os skippers a compra da t-shirt “Regata Solidária – Rotary Club de Aveiro” é 

facultativa (tem custo de €6.00/pessoa).  

 

 Para os restantes participantes na Vela de Cruzeiro, a taxa de inscrição é de 

€6.00/pessoa, com direito: 

o às senhas para o lanche da regata/Sunset  

o à t-shirt “Regata Solidária – Rotary Club de Aveiro”.  

 

 

As embarcações de Vela de Cruzeiro devem colocar as bandeirolas do passeio 

disponibilizadas pela organização.  

 

 

4.3 As pessoas que não participem na regata ou no passeio solidário podem participar no 

evento pelo valor de €6.00/pessoa, com direito: 

 à t-shirt “Regata Solidária – Rotary Club de Aveiro”. 

 às senhas para o lanche da regata/Sunset  
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Para os não participantes na regata, o Rotary Club de Aveiro organiza no Sábado dia 

22 de setembro um passeio pela cidade de Aveiro, com saída prevista da Academia de 

Vela do Sporting Clube de Aveiro pelas 14.30h e regresso pelas 17.30h, estando os 

participantes convidados para participarem no Sunset Solidário que se inicia pelas 

18h.  

 

 

 

5. PROGRAMA DO EVENTO 

 

Pré-Evento: Sexta-feira 21 de Setembro 

 
Hora Actividade Local 

 

 

 

 

 

 

15.30h 

 

Abertura do Evento 

 

Conferência - “O Desporto Adaptado como forma de Inclusão de Pessoas 

com Deficiência” 

 

Painel composto por: 

 Prof. Dr. Paulo Jorge Ferreira , Reitor da Universidade de Aveiro 

 Dra. Ana Sofia Antunes,  Secretária de Estado da Inclusão 

 Dr. João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e Desporto 

 Eng. Bento Amaral, velejador paralímpico 

 Dr. Ivan Silva, Director-Adjunto do Diário de Aveiro 

 

 

 

 

Reitoria da  

Universidade de Aveiro 

 

 

Regata e Passeio à Vela Solidário: Sábado 22 de Setembro 

 
Hora Actividade Local 

12.30h Vela Ligeira e Vela Adaptada – Reunião com treinadores Academia de Vela –  

Sporting Clube de Aveiro  

14h Passeio Solidário de Vela de Cruzeiro (organizado pelo AVELA) 

 

Encontro na Meia Laranja às 14h 

14h Regata Solidária de Vela Ligeira e Vela Adaptada (organizado pelo SCA) Canal Principal Ria de Aveiro 

 

 

18h 

 

 

Entrega de Prémios da Regata e do Passeio Solidário 

 

Sunset Solidário com lanche 

 

 

Academia de Vela –  

Sporting Clube de Aveiro 

 
Para os não participantes na regata e no passeio solidário, o Rotary Club de Aveiro organiza um passeio pela Cidade de 

Aveiro, com passagem por vários pontos de interesse. O passeio realiza-se  no horário 14.30h-17.30h, com saída da 

Academia de Vela do Sporting Clube de Aveiro pelas 14.30h. 

 

 

 * NOTA: por motivos imprevistos poderá haver alterações ao programa do evento 
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5.1 Instituições apoiadas  

Os projectos apoiados pela “IV Regata e Passeio Solidário Rotary Club de Aveiro” são: 

 Projecto de Vela Adaptada do Sporting Clube de Aveiro (“RIA SEM LIMITES”). 

 Projecto do Remo Adaptado do Galitos de Aveiro 

 

 

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

As instruções de regata estarão disponíveis no secretariado a partir das 10h do dia 22 de 

setembro. 

 

 

7. LOCAL 

A regata solidária (vela ligeira/vela adaptada) realiza-se entre o Campus Náutico do Sporting 

Clube de Aveiro e o Canal de São Jacinto. 

Ponto de encontro dos cruzeiros é às 14h na meia-laranja. 

 

 

8. PERCURSO 

No caso da Vela Ligeira e Vela Adaptada o percurso será um Barlavento-Sotavento, podendo 

ser alterado por avisos posteriores afixados no Secretariado da Comissão de Regata. 

 

No caso da Vela de Cruzeiro será realizado um passeio até à Meia Laranja (encontro das 

embarcações às 14h na meia-laranja) e saída da barra de Aveiro. 

 

 

9. PONTUAÇÃO 

10.1. As classificações na Vela Ligeira e Vela Adaptada serão por classe 

10.2 Na vela de cruzeiro não haverá classificações. 

 

 

10. BARCOS DE APOIO 

Os barcos de apoio deverão inscrever-se no secretariado, devendo utilizar identificação 

obrigatória, podendo ter que expor em local bem visível a bandeira do clube ou outra que a 

CR determinar. 

 

 

11. GUINCHO 

O Sporting Clube de Aveiro disponibilizará o serviço de guincho para a colocação das 

embarcações para a regata, e para as retirar após regata. 

 

 

12. ATRACAÇÃO E PERNOITA 
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Os cruzeiros podem ficar atracados no AVELA, sendo necessário para o efeito informar o 

AVELA (email: avela.direccao@hotmail.com). 

 

Como alternativa, os cruzeiros mais pequenos podem ficar atracados no cais do Sporting 

Clube de Aveiro, sendo necessário para o efeito informar a organização (email: 

vela@sportingcaveiro.pt) 

 

 

13. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 

13.1. Um barco não efectuará comunicações por rádio enquanto em regata nem receberá 

comunicações por rádio que não estejam à disposição de todos os barcos. Esta restrição 

aplica-se também a telefones móveis. 

13.2. Os barcos da comissão de regata e de apoio poderão efectuar comunicações por rádio 

em canal a determinar pela CR. 

 

 

14. PRÉMIOS 

Serão distribuídos alguns prémios/lembranças aos participantes nas Classes de Vela Ligeira, 

Vela Adaptada e Vela de Cruzeiro. 

 

 

15. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar regra 4 das 

RRV – Decisão de competir. A autoridade organizadora não aceitará quaisquer 

responsabilidades por danos materiais, ou lesões pessoais, ou morte, que tenham ocorrido 

antes, durante ou depois da prova. 

 

 

16. SEGURO 

Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade 

civil contra terceiros com um montante adequado à atividade. 

 

 

17 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Para informações adicionais é favor contactar o Sporting Clube de Aveiro (Vela Ligeira ou 

Vela Adaptada) ou o AVELA (no caso da Vela de Cruzeiro). 

 

 

mailto:avela.direccao@hotmail.com
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ANEXOS 

Anexo 1 – Percursos para o Evento  

 

 
 

 


