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TROFÉU MILANEZA  

CAMPEONATO REGIONAL DE CRUZEIROS ORC 
CRUZEIROS  

SB20 
CRUZEIROS OPEN 

PLATU  
DRAGÃO 

 
22 e 23 de Setembro de 2018  

 
O Clube de Vela Atlântico anuncia a realização do TROFÉU MILANEZA – Campeonato Regional de 
Cruzeiros para as Classes Cruzeiros ORC, no campo de regatas de Leixões. Poderão ainda participar 
barcos sem certificado válido aos quais será atribuído o rating CVA. Esta prova será Campeonato Regional de 
Cruzeiros ORC 2018.  

  
1.  REGRAS 
1.1- A prova será disputada de acordo com as Regras de Regata à Vela da ISAF, as Prescrições da FPV, as 
Regras e Regulamentos das Classes quando não contrariem as Instruções de Regata para esta prova e as 
Instruções de Regata. 
1.2 – Classes: 
Classe ORC – Todos os barcos com certificado de medição ORC 2018. Caso não hajam 3 ou mais barcos 
inscritos até à data limite de inscrição, os mesmos serão incluídos na Classe CVA. 
 
Classe CVA - Todos os barcos sem certificado ORC 2018 válido. Será atribuído o rating CVA. 
 
2.  INSCRIÇÕES 
2.1. - Os concorrentes deverão formalizar a sua inscrição preenchendo e enviando o boletim de inscrição anexo 
para o secretariado, através do email: mail@clubevelaatlantico.pt até às 18.00h do dia 16 de Setembro. Para 
inscrições para o Campeonato Regional de ORC o boletim deve ser acompanhado do certificado de ORC do 
barco. 
2.2. - A taxas de inscrição será para todas as classes de 45€, a mesma pode ser paga por transferência bancária 
para o IBAN: PT50 0033 0000 00222929475 05 ou no secretariado da prova, até ao momento de confirmação de 
inscrições. 
2.3. - A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar inscrições fora do prazo de inscrição.  
2.4. - Inscrições após o prazo de inscrição poderão ser aceites, ou não pela entidade organizadora com um 
agravamento de 50%. 
2.5. - Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, fazendo prova das suas licenças 
desportivas, válidas para o ano em curso, no secretariado da prova que se situará na Secretaria do CVA. 
 
 
3.  PROGRAMA DAS REGATAS 
 O programa das regatas será o seguinte: 
 22 de Setembro 11.00 Horas – Reunião de Skippers   

13.00 Horas - Largada da 1ª regata do dia 
 
 23 de Setembro   10.30 Horas – Reunião de Skippers 

12.00 Horas – Largada da 1ª regata do dia   
O programa constará de 2 regatas. 
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4.  PROGRAMA SOCIAL  
DATA    HORA   EVENTO 
22 de Setembro    Final das Regata Sailors Happy Hour 
23 de Setembro    10.00   Welcome breakfast 
23 de Setembro  Final das Regatas Almoço e Distribuição de prémios 
 
Todos os tripulantes inscritos têm acesso ao Programa Social, mediante apresentação de pulseira. 
Acompanhantes poderão inscrever-se no Secretariado da prova, levantando a pulseira de acesso 
mediante o pagamento de 15€ até às 14.00 horas do dia 22 de Setembro. 
 
5.  INSTRUÇÕES DE REGATA/CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
As Instruções de Regata estarão à disposição no secretariado da prova entre as 9.30 e as 12.00 horas do dia 
22/09. 
 
5.  PRÉMIOS 
Haverá prémios para os 3 primeiros barcos da Classe ORC e para os três primeiros classificados da classe CVA. 
 
6.  RESPONSABILIDADE  
A Entidade Organizadora, e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova, declina qualquer responsabilidade 
por prejuízos, danos perdas ou reclamações tanto pessoais como materiais, provocados ou sofridos pelos 
concorrentes antes durante ou depois da prova. Os concorrentes competem por seu inteiro risco e 
responsabilidade. É da inteira responsabilidade dos Skippers e/ou armadores possuírem um seguro de 
Responsabilidade Civil adequado e de acordo com a lei. 
 
7.  MARINA 
Os barcos participantes terão lugar gratuito na Marina Porto Atlântico entre os dias 17 e 30 de Setembro, desde 
que solicitado na inscrição. 
 
 
8.  CONTACTOS 
 
CLUBE DE VELA ATLÂNTICO 
AV. DA LIBERDADE, S/N 
4450/718 LEÇA DA PALMEIRA 
 
Telefone: +351 229 963 547 / 919 758 911 
E-mail: mail@clubevelaatlantico.pt 
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
 
 

TROFÉU MILANEZA  
CAMPEONATO REGIONAL CRUZEIROS ORC 

 
Agradeço a inscrição do barco: 

Classe ORC , CVA N.º de Vela  

Comprimento                          PÉS Publicidade   

Nome do barco  Modelo do Barco  

 

Tripulação 

Timoneiro Licença Desportiva n.º  

Nome 

Clube  Data de Nascimento  

Nacionalidade    

 

Tripulantes  Nome   

 Nome   Nome 

 

 

 Nome   Nome 

 

 

 Nome   Nome  

 Nome  Nome  

 

Morada   

 

Telefone  Telemóvel  

E-mail  

 

Assumo o compromisso de cumprir as Regras de Regata à Vela e 
todas as outras regras que regem esta prova. Declaro ainda que 
autorizo a difusão da minha imagem e da minha tripulação 
enquanto participante desta prova.  

 

 

__________________,____ de __________________ de 2018                        Assinatura: ________________________________ 

 


