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ANÚNCIO DE REGATA
Campeonato Nacional de Techno 293 Plus – Ponta
Delgada
A Federação Portuguesa de Vela e o Clube Naval de Ponta Delgada, estabelecem este Anúncio de
Regata para a realização do Campeonato Nacional de Techno 293 Plus – Ponta Delgada, com o
apoio da Associação Formula Windsurf Portugal e do Governo dos Açores, que será disputada nos
dias 14 a 18 de Setembro de 2022, no campo de regatas de Ponta Delgada – São Miguel.
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão_v.10, publicadas pelo Conselho de Arbitragem da
FPV e que durante a Prova deverão estar afixadas no Quadro Oficial de Avisos.
1. REGRAS
1.1 A Prova será disputada de acordo com as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à
Vela e o Regulamento Desportivo da FPV.
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2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1. A Prova estará aberta a pranchas da Classe Techno 293 Plus ;
2.2. Os
participantes
elegíveis
podem
inscrever-se
através
do
link
https://www.proregatta.com/events/236/ até ao dia 10 de Setembro de 2022 às 00.00, o
pagamento poderá ser efectuado nos dois primeiros dias do Campeonato 14 e 15 de Setembro
de 2022.;
2.3. A Autoridade Organizadora reserva-se o direito de aceitar ou não Inscrições após o prazo,
sendo que em caso de aceitação, a Taxa de Inscrição poderá ser acrescida em 50%;
2.4. As datas limite de Inscrição referidas nos números anteriores, não poderão ser inferiores às
48 horas que antecedem a hora de largada da primeira regata da Prova (Artigo 6.4 Regulamentos Desportivos);
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 Clube Naval de Ponta Delgada.
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO
3.1. As Taxas de Inscrição requeridas são as seguintes:
Classe Techno 293 Plus – 25€
4. PROGRAMA
4.1.
Data e Hora
14/09 das 10:00 às 12:30
14/09 às 13:00
15/09 das 10:00 às 12:00
15/09 às 12:30
15/09 às 13:30
16/09 às 10:00
16/09 às 11:00
17/09 às 10:00
17/09 às 11:00
18/09 às 10:00
18/09 às 11:00
18/09 às 20:00

Classe(s)
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus
Techno 293 Plus

Acontecimento
Confirmação de inscrição
Almoço e passeio organizado pela ilha
Confirmação de inscrição
Skippers meeting
Sinal de Advertência da 1ª Regata do dia
Skippers meeting
Sinal de Advertência da 1ª Regata do dia
Skippers meeting
Sinal de Advertência da 1ª Regata do dia
Skippers meeting
Sinal de Advertência da 1ª Regata do dia
Cerimónia de encerramento, distribuição de
prémios e jantar.
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4.2. O número de regatas previstas são:
Classe Techno 293 Plus 9 regatas previstas.
4.3. No último dia da Prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 17:00;
4.4. Terá que se completar 3 regatas para validar a Prova.
4.5. Cada competidor terá que ter, obrigatoriamente numero de vela atribuído, para a inscrição
no Campeonato Nacional, no entanto no primeiro dia de prova poderá ser atribuído um dorsal
com o respetivo numero a cada competidor e será esse o numero para o Campeonato.
4.6. Techno 293 Plus - Escalões e áreas velicas máximas correspondentes:
Escalões
Sub 19
Sub 17
Sub 15
Sub 13

Área vélica máxima
8.5
7.8
6.8
5.8

b) Cada participante pode usar duas velas e pode usar apenas um finn, ou de 46 cm ou o de 50
cm.
c) Um praticante de um escalão etário que opte por usar uma vélica superior à área vélica máxima
do seu escalão, passará a integrar o escalão a que corresponde essa área vélica. No entanto, um
praticante de um escalão etário que utilize uma vela de área inferior ao máximo permitido para o
seu escalão, mantém-se no escalão etário correspondente à sua idade. Ou seja, um praticante do
escalão Sub 19 pode usar uma vela 7.8, mas permanece no escalão Sub 19. Já um praticante do
escalão etário sub 17 que opte por usar uma vela 8.5, passará a integrar o escalão Sub 19.
Obs: Os escalões etários são definidos pela idade que cada velejador completará nesse ano.
Assim, um velejador que faça 13 anos em 2022, só pode correr no escalão sub 15 ou superior; que
faça 15 anos em 2022, só pode correr no escalão sub 17 ou superior; que faça 17 anos em 2022,
só pode correr no escalão sub 19.
5. MEDIÇÕES
Poderão ser efetuadas Inspeções a qualquer momento por um Medidor, para verificação do
cumprimento das Regras de Classe ou Instruções de Regata.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
Serão aplicadas as Instruções de Regata Padrão_v.10 publicadas pelo Conselho de Arbitragem
da FPV e que durante a Prova estarão afixadas no Quadro Oficial de Avisos.
O Suplemento das Instruções de Regata estará disponível a partir das 10:00 do dia 14/09/2022
no Secretariado do Clube Naval de Ponta Delgada.
7. BARCOS DE APOIO
As embarcações de Pessoas de Apoio deverão inscrever-se no Secretariado da Prova e terão de
utilizar obrigatoriamente a identificação indicada nas Instruções de Regata, desde que saem para
a água e até que regressem a terra.
8. COMUNICAÇÕES POR RÁDIO
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Um barco não efetuará transmissões por rádio enquanto em regata, nem receberá comunicações
por rádio que não estejam à disposição de todos os outros barcos concorrentes. Esta restrição
aplica-se também para telefones móveis.
9. PRÉMIOS
Os Prémios serão atribuídos da seguinte forma:
Prémios
Serão atribuídos prémios aos 3º primeiros classificados da cada escalão
10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os concorrentes participam na Prova inteiramente por sua conta e risco. Consultar RRV 3 Decisão de Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por
danos materiais, lesões pessoais ou morte, que tenham ocorrido antes, durante ou depois da
Prova.
11. SEGURO
Todos os barcos participantes deverão estar cobertos por uma Apólice válida de Seguro de
Responsabilidade Civil por danos causados a terceiros, por acidente ou série de acidentes
resultantes do mesmo evento, no valor mínimo de 250.000,00€, seja qual for o número de
vítimas ou a natureza dos danos.
12. REGRAS ESPECÍFICAS

(inserir quaisquer regras específicas da prova ou das classes participantes)

a. O número mínimo de barcos participantes para validar a Prova (barcos que efetuem pelo
menos uma largada) é: (retirar os pontos não aplicáveis)
• 10 (dez) para Campeonatos Nacionais ou Provas de Campeonato Nacional.
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para Informações adicionais contactar por favor: atendimento@cnpdl.pt
Preços das estadias na data do evento de 13 a 19 de setembro.
Estes hotéis são os mais acessíveis.
Não esquecer que convinha fazer a reserva o quanto antes uma vez que pode não haver
quartos suficientes nas datas solicitadas.
Preço das diárias (dinâmicas)
1-Hotel Sete Cidade 2**
Single – 91.00
Duplo – 97.00
Triplo – 146.00
Endereço: R. do Contador 20, 9500-050 Ponta Delgada
Telefone: 296 287 344
https://www.onlinereservations.com/?hotelid=39416&amp;gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1KmwnUPKQa6gE3pE
vhtD
Ya9JhJ7SS_PTkVoWP9v_ILozGTBECYLuPgSdhoCBw8QAvD_BwE
2-Hotel Matriz 2**
Single – 91.00
Duplo – 104.00
Aprovado pelo CA.
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Triplo – 123.00
Endereço: R. Padre Mte. João José Amaral 8, 9500-048 Ponta Delgada
Telefone: 296 206 060
https://www.hotelscombined.pt/Hotel/Hotel_Matriz.htm
https://www.booking.com
https://www.trivago.pt
Haverá 2 contentores de 20 pés
1-Lisboa pelo grupo Bensaúde
2-Madeira pelo grupo Sousa
AVENIDA JOÃO BOSCO MOTA AMARAL, APARTADO 4 – CALHETA
9500-771 PONTA DELGADA
e-mail: atendimento@cnpdl.pt
Telefones: 296308380
IBAN: PT50 0160 0217 0026 6130 0000 3
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