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ANÚNCIO DE REGATA 
MEMORIAL AUGUSTO GUIMARÃES – Open Master de Snipe   

 
O Clube de Vela Atlântico anuncia a realização do Memorial Augusto Guimarães – Open Master da Classe 
Snipe que será disputado nos dias 24 e 25 de Novembro de 2012, no campo de regatas de Leixões. 
1. REGRAS 

1.1. A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas nas Regras de Regata à Vela; 
1.2. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata; 

 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
2.1. A prova é exclusiva para tripulações da Classe Snipe Master, timoneiros com pelo menos 45 anos de 

idade e a soma das idades do timoneiro e proa seja no mínimo 80 anos. Para efeitos de contagem da 
idade da tripulação será a de 31 de Dezembro de 2012 . 

2.2. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim anexo e enviando-o para Avenida da 
Liberdade, s/nº 4450-718 Leça da Palmeira, ou para o email: mail@clubevelaatlantico.pt até às 18.00 
horas do dia 22 de Novembro. 
 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.1.  A inscrição é Gratuita. 
3.2. Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, no Secretariado da prova, das 9.30 

às 12.00 horas do dia 24/11/2012. 
 

4. PROGRAMA DAS REGATAS 
  24 de Novembro 14.00 Horas 1ª Largada do dia 
  25 de Novembro 11.00 Horas 1ª Largada do dia 
  Não serão realizadas mais de 2 regatas por dia; 
 
4.1. O programa constará de 4 regatas; 

4.2. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 14.00 horas. 
 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, a partir das 10.00 horas do dia 
24/11/2012 após a confirmação da respectiva inscrição. 

 
6. PONTUAÇÃO 

Terão que ser completadas 1 regata para validar a prova. Será descartado o pior resultado de cada 
barco no caso de se realizarem as 4 regatas. 
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7. PRÉMIOS 

a) Serão atribuídos Troféus aos 3 primeiros Classificados.  

b) Será atribuída uma capação completa de Velas Pires de Lima ao 1º classificado. 

c) Um estai Pires de Lima ao primeiro classificado cujo timoneiro tenha mais de 55 anos mas não 

acumulável com o referido no ponto anterior, caso em que será atribuído ao segundo classificado 
da geral. 

 
8. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os concorrentes participarão na prova inteiramente por sua conta e risco. Deverão 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. 
 

9. SEGURO 
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil 

contra terceiros de um montante adequado à actividade. 
 

10. PROGRAMA SOCIAL 
O programa social será o seguinte: 
- Dia 24 de Novembro – 21.00 horas – Jantar velejadores e acompanhantes * inscrição requerida no 

valor de 18€ pp     
- Dia 25 de Novembro – 15.00 horas – Almoço de Distribuição de prémios 
 

11. ALOJAMENTO 
A Organização disponibiliza alojamento ao preço especial de 50€/noite/tripulação no: 
Hotel Tryp Porto Expo ***. 

Rotunda da Exponor - Leça da Palmeira 4450-801. 
T: (+351) 229 990 000 F: (+351) 229 990 099 www.trypportoexpo.com 
GPS: N 41º 12' 6,98'' , W 8º 41' 36,49'' 
Os interessados devem transferir o montante do alojamento (1 ou 2 Noites) para o Nib-
0007.0401.00016620007.41 e indicar na REF da transferência ( MAG12 + Nome timoneiro + Clube) 

até ao dia 18 de Novembro. Após esta data os interessados devem contactar o diretamente Hotel 
ficando sujeitos às condições normais de reserva. 

 
 
Leixões, 30 de Setembro de 2012 – A Entidade Organizadora  


