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INSTRUÇÕES DE REGATA 

DIA DA MARINHA 2018 
(Cruzeiros abono ANC/ORC) 

20 de  maio 2018 
 

A autoridade organizadora, constituída pelo Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), com 

o apoio da Marinha, estabelece as seguintes instruções de regatada prova “Dia da Marinha 2018”, aberta a 

barcos de abono ANC e ORC, que será disputada no próximo dia 20 de maio de 2018, no estuário do Tejo. 

1. Regras 

a. A prova será disputada de acordo com as regras, definidas nas Regras de Regata à Vela. 

b. Aplicam-se as “Recomendações para a organização de Regatas em Sistema de Abono ANC” aos 

grupos da classe ANC que largarem com menos de 4 embarcações. 

c. Quando em conflito, as Instruções de Regata prevalecem sobre o Anúncio de Regata. 

2. Elegibilidade e Inscrição 

a. Só podem inscrever-se embarcações com certificado de medição válido em ANC e em ORC. 

b. As inscrições têm um custo por embarcação de: 

- 10 euros para todas as classes 

c. De Acordo com o disposto no Anúncio de regatas, o pagamento deverá ser feito por transferência 

bancária para o IBAN do CNOCA: 0018 0000 3873 9161 00147. Para concluir a inscrição, deverá ser 

preenchido o Boletim de Inscrição no link indicado no Anúncio de Regata e enviado junto com o 

comprovativo de pagamento até às 1600 horas do dia 19 de maio de 2017 para o CNOCA através do 

e-mail cnoca@marinha.pt e com conhecimento a cnoca.vela@gmail.com 

3. Avisos aos concorrentes: 

a. Os avisos aos concorrentes serão afixados no Quadro de Avisos, situado na sede do CNOCA. 

b. Todos os Avisos, incluindo as alterações às IdR e as convocatórias e decisões da Comissão de 

Protestos, serão afixados no Quadro de Avisos. Tal afixação constitui-se como notificação oficial 

escrita para qualquer dos concorrentes, pelo que é obrigação destes consultar o Quadro de Avisos 

antes de irem para o mar e depois de virem para terra. 

4. Alterações às instruções de regata: 

a. Qualquer alteração às IdR será afixada pelo menos 2 horas antes da hora prevista para a largada. 
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b. Poderão ser efetuadas alterações às Instruções de Regata via VHF. 

5. Programa 

Dia 20 de maio de 2018 

Data 
Hora prevista do sinal 

de advertência 
Classes 

Bandeira do 

CIS 

Nº Máximo 

de regatas 

20/05/2018 

1100 ANC A / ORC TANGO 1 

Logo que possível ANC B/E BRAVO 1 

Logo que possível ANC D VICTOR 1 

NOTA: As largadas não serão encadeadas 

Comunicações: 

A CR utilizará o Canal 9 de VHF para as comunicações durante a regata. 

6. Campos de regata / áreas de regata: 

ANC / ORC: 

− As regatas realizam-se no estuário do Tejo, serão utilizadas marcas de navegação do porto de Lisboa 

para definição do percurso. 

7. Percursos 

Para a classe ANC/ORC: 

− O percurso será indicado pelo numeral do Código Internacional de Sinais 1 a 5 de acordo com o 

anexo. Alfa ou por VHF. 

8. Largada 

a. A CR informará a posição da linha de largada atempadamente por VHF no canal da prova, a partir 

das 10:45 de 20 de maio, sendo que a mesma será posicionada a Leste do meridiano do Farolim do 

molhe Norte da BNL e a Sul do Paralelo do Farol de Cacilhas; 

b. As largadas das regatas serão efetuadas utilizando a regra 26, com o sinal de advertência exposto 5 

minutos antes do sinal de largada; 

c. A linha de largada será estabelecida entre um mastro expondo a bandeira da classe, na embarcação 

da comissão de regatas (CR), sendo a extremidade de estibordo e a baliza de largada na extremidade 

de bombordo; 
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d. Uma embarcação que largar mais do que 5 minutos após o seu sinal de largada, terá a pontuação 

DNS. Altera a RRV A4; 

e. As embarcações pertencentes à classe cujo sinal de advertência ainda não foi exposto devem evitar 

a área de largada. 

9. Tempo Limite 

O tempo limite para completar o percurso é de [4h ÷ (abono do barco)]. Um barco que desista informará 

logo que possível a CR, arriará a bandeira da classe, substituindo-a pelo pavilhão nacional, e não cruzará 

a linha de chegada 

10. Chegada: 

a. A linha de chegada é definida pelo mastro da embarcação da comissão de regatas (CR) na 

extremidade de bombordo e uma baliza cilíndrica amarela da extremidade de estibordo, que irá ser 

colocada a sotavento da embarcação da CR;  

11. Protestos 

a. Uma embarcação que pretenda protestar avisará a Comissão de Regatas após cruzar a linha de 

chegada, observando a RRV 61.1 a) ou, se não o efetuar à chegada, na primeira oportunidade 

possível; 

b.  O aviso de protesto terá que ser efetuado até às 17H00 locais do dia 20 de maio de 2018 

c. Os protestos serão apresentados por escrito e entregues ou enviados por e-mail para o CNOCA 

(cnoca@marinha.pt com cópia para cnoca.vela@gmail.com) até às 16:00 horas do dia 21 de maio; 

d. A CR combinará oportunamente com os envolvidos o local, dia e hora da audiência 

12. Prémios 

De acordo com a classificação / número de participantes por Grupos ANC e ORC, serão atribuídos prémios 

de acordo com o seguinte critério: 

a. 3 embarcações classificados um prémio; 

b. 4 a 8 embarcações dois prémios; 

c. 9 ou mais embarcações três prémios. 

Os prémios serão entregues no jantar anual do CNOCA que irá realizar-se em data a confirmar 

oportunamente. 
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13. Responsabilidade 

O CNOCA declina qualquer responsabilidade por prejuízos, dano ou perda, tanto pessoal como material, 

provocado ou sofrido pelos participantes antes, durante ou depois da prova. 

Os concorrentes competem exclusivamente por seu inteiro risco e responsabilidade, devendo consultar a 

RRV 4 – Decisão de competir. 

 

Marés 

  PM  BM  BM  

Domingo    20mai 0751 3,4 1437 1,0 2014 3,5 

 
 

ALFEITE, maio de 2018 
A Comissão de Regatas do CNOCA  

 
 
 

ANEXO A 

PERCURSO 1 (17,5nm Aprox): 

Largada – BÓIA DE DESMARQUE - 1T (BB) – Pilar N(EB) – Nº9 (EB) - Barcarena (EB) –– Pilar S (EB) – Chegada 
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PERCURSO 2 (8,5nm Aprox): 

 Largada – BÓIA DE DESMARQUE – 1T BB – Pilar N (BB) – Pilar S (BB) – Chegada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO 3 (32nm Aprox): 

Largada – BÓIA DE DESMARQUE – 1T (BB)- Pilar N (EB) – Barcarena (BB) – Nº2 (BB) – Nº7 (EB) – Pilar S (EB) – 

Chegada 
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PERCURSO 4 (12,6 nm Aprox): 

Largada – BÓIA DE DESMARQUE – 1T (BB)- Pilar N (BB) –  Doca de Pedrouços boia de EB (BB) – Pilar S (BB) – 

Chegada 

 

 
 

PERCURSO 5 : A definir pela CR consoante condições meteo 
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