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Troféu 83º Aniversário 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
 
ORGANIZAÇÃO 
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS estabelece as Instruções o Troféu do 83º Aniversário, destinada às classes NHC e ORC, que 
será disputada nos dias 26 e 27 de Junho, no campo de regatas de Cascais. 

1. REGRAS 
1.1 A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de Regata à Vela, no Anúncio de 
Regata e nas presentes Instruções de Regata. 
1.2 Para as Classes NHC e ORC a World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B será aplicada. 
1.3 Quando em conflito, as Instruções de Regata (IdR) de cada prova prevalecem sobre o Anúncio de Regata (AdR). 
Altera a RRV 63.7. 

2. AVISOS AOS CONCORRENTES 
2.1  Os avisos aos concorrentes serão afixados no quadro de aviso situado junto ao secretariado da prova no Clube Naval 

de Cascais. 

2.2  Todos os avisos, incluindo as alterações às Instruções de Regata e as convocatórias e decisões da Comissão de 
Protestos, serão afixados no quadro de avisos.  

3. ALTERAÇÕES ÀS INSTRUÇÕES DE REGATA 
Qualquer alteração às Instruções de Regata será afixada pelo menos 30 minutos antes da largada da regata. 
Adicionalmente outras informações e alterações às Instruções de Regata poderão ser transmitidas via VHF em Canal 72.  

4. SINAIS FEITOS EM TERRA 
Os sinais feitos em terra serão expostos no mastro de sinais localizado no cais Sul do Clube Naval de Cascais, com uma 
bandeira do CNC içada.  

O sinal de diferimento, bandeira "SR" do CIS, com dois sinais sonoros (um sinal sonoro quando arriado), significa: "A 
regata foi diferida". O sinal de advertência não será dado antes de 30 minutos após ser arreado o sinal de diferimento. 

5. PROGRAMA DA REGATA 
O programa das regatas será o seguinte: 
 

DATA HORA ACONTECIMENTO 

26 de Junho 13h00 Sinal de Advertência para a 1ª regata do dia 

27 de Junho 12h00 Sinal de Advertência para a 1ªregata do dia 

6.1 Estão programadas duas regatas por dia 

6.2 No último dia nenhum sinal de advertência será exposto depois das 16h00 

6. BANDEIRAS DE CLASSE 
A bandeira da Classe será uma bandeira “T” do CIS.  

7. ZONA DOS PERCURSOS 
Os percursos serão estabelecidos na baía de Cascais.  

8. PERCURSOS 
9.1 O percurso a utilizar será informado via VHF canal 72 sempre antes do sinal de advertência.  

9.2 Para qualquer que seja o percurso, as bóias de resguardo ao molhe da marina, terão obrigatoriamente de ser 
passadas pelo lado Sul.  

9. BALIZAS 
As balizas de rondarem serão bóias insufláveis esféricas de cor laranja e outras bóias fixas localizadas na zona de Cascais e 
Lisboa. A Baliza de Largada será Cilíndrica Laranja. 

10. LARGADA 
11.1 As largadas das regatas serão dadas de acordo com a RRV 26, com o sinal de advertência a ser dado 5 minutos 

antes do sinal de largada. 

11.2  A linha de largada será definida e limitada entre um mastro de sinais com uma bandeira laranja no barco da 
Comissão de Regatas e uma bóia insuflável esférica de cor laranja.  

11.3  Um barco não largará mais tarde do que 10 minutos após o seu sinal de largada. 
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11. CHEGADA 
A linha de chegada será definida e limitada entre o mastro expondo uma bandeira azul e a baliza de Largada.  

12. TEMPO LIMITE 
O tempo limite para todos os barcos chegarem será o pôr-do-sol. Aos barcos que, tendo largado, não chegarem dentro do 
tempo limite, e que não sejam desclassificados, não desistam depois de chegar ou aos quais não seja atribuída reparação, 
será atribuída a classificação DNF (altera a RRV 35). 

13. ENCURTAMENTO DO PERCURSO 
O percurso pode ser encurtado no final de qualquer uma das pernas. 

14. PROTESTOS E AUDIENCIAS 
15.1 Um barco que pretenda protestar avisará a comissão de regatas imediatamente após ter cruzado a linha de chegada, 

informando o número de vela do barco protestado. Se o barco protestante não efectuar a sua chegada informará um 
barco da comissão de regatas sobre o protesto, se possível, ou o secretariado da prova imediatamente após chegar a 
terra; 

15.2 Os protestos e os pedidos de reparação serão redigidos em impresso próprio disponível no secretariado da prova e aí 
entregues dentro do tempo limite para protestar; 

15.3 O tempo limite para protestar, será de 60 minutos após a chegada do barco na última regata do dia.  

15.4 Aproximadamente até 15 minutos após terminar o tempo limite para protestar será afixada no quadro de avisos a 
convocatória com a data, hora e local de início das inquirições em que os concorrentes sejam partes ou 
testemunhas.  

15. DECLARAÇÃO DE ABANDONO 
Um barco que desista da regata informará, logo que possível, a Comissão de Regatas (VHF 72) . 

16. PONTUAÇÃO 
Todos barcos serão classificados em NHC e serão estabelecidas classificações separadas em cada uma das outras classes. 
Para a classe NHC os handicaps dos barcos serão ajustados regata a regata de acordo com o sistema NHC. Estes 
ajustamentos não serão sujeitos a pedidos de reparação. Altera a RRV 62.” 
Para a Classe ORC as classificações serão calculadas de acordo com o sistema “Time on Time”.  
A Classificação final da prova será a soma dos resultados das regatas realizadas, sem qualquer descarte.  

17. RÁDIO VHF  
Durante a regata as embarcações deverão obrigatoriamente manter-se à escuta no CANAL VHF 72. 

18. RESPONSABILIDADE 
19.1. Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco. Devem consultar a RRV 4 – Decisão de 

competir. A autoridade organizadora, os seus colaboradores, juízes 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. Os concorrentes competem exclusivamente por seu inteiro risco e 
responsabilidade. 

19.2. Todas as embarcações deverão ainda cumprir com a Legislação aplicável à Náutica de Recreio, e será o proprietário, 
ou o patrão da embarcação, o responsável pelo integral cumprimento de todas as regras de segurança relacionadas 
com a navegação durante a regata.  


