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ORGANIZAÇÃO  

 

 

 

DSR NORTE 

 

1. Comissão Organizadora Local (COL) 
 

Coordenador Nacional da Modalidade  

Cristina Domingos  

 

Professor de apoio à Modalidade 

Rosa Rosa 

Luis Oliveira 

 

 

Delegado da Escola /ES Monserrate 

  

 

Locais de Competição 

Clube de Vela de Viana do Castelo 

 

 

 

2. Receção das Comitivas 
 

A receção das comitivas será feita no dia 17 de maio de 2019, quinta-feira, entre as 14:30 e as 

17:00 horas, para todas as comitivas do Algarve, Lisboa Vale do Tejo, Centro e Norte, no Navio 

Gil Eanes / Centro Cultural de Viana do Castelo. 

As acreditações oficiais e toda a documentação necessária sobre a programação final do evento 

(conferência das inscrições, alterações nas inscrições e apresentação da documentação de cada 

participante) serão realizadas no Navio Gil Eanes / Centro Cultural de Viana do Castelo. 

 

3. Acreditação das Comitivas 
 

É necessária a apresentação obrigatória dos seguintes documentos: 

João Granja
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 Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão ou Passaporte dos Alunos 

participantes. 

  Ficha de Inscrição do Grupo / Equipa (impressa a partir da Base de Dados do 

Desporto Escolar), devidamente autenticada pelo respetivo Presidente do Clube 

do Desporto Escolar da Escola em causa. 

Atenção às situações de alunos abrangidos pelos protocolos entre escolas. Devem 

apresentar a cópia dos mesmos. 

 

4. Reuniões Técnicas e de Arbitragem 
 

A reunião técnica de modalidade (professores responsáveis das equipas) será realizada no dia 17 

maio, das 17:30 às 18:30, na ES Monserrate. 

 

5. Alimentação – Alojamento – Competição - Transporte 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 
FEMININO Clube de Vela de Viana do 

Castelo (CVVC) 
ES Monserrate ES Monserrate 

MASCULINO 

 
 
Transportes: 

Transporte de autocarro da Escola Secundária de Monserrate para o local de competição, 

Jantar de Cerimónia de Abertura e almoço final.  

 
Material das embarcações: Todos os Grupos/Equipa Vela deverão transportar material de 

segurança para embarcações Optimist (boça, pagaia, vertedor, reque) para número de apurados 

por CLDE/G/Equipa. 

 

Alimentação: 

Todos participantes terão direito às 3 refeições  principais,  articuladas  com  os  horários  e  com 

as  características próprias da modalidade, bem como, direito a alguns  reforços alimentares con

sideradosimportantes pela comissão organizadora. No caso de necessidade de dietas especiais, 

deverão manifestar essa mesma necessidade até ao dia 13 de maio,  para  o  correio eletrónico:  



Campeonatos Nacionais Escolares de Atividades Náuticas – Viana do Castelo 2017 

 

3 
Programa de Vela    

 

carla.falle@dgeste.mec.pt,identificando  o  nome  do  participante,  modalidade,  género,  tipo  

de  dieta,  restrições  ou  intolerâncias  alimentares.  

Alojamento: os participantes serão alojados na Escola Secundária Monserrate, em salas de 

aula, em regime de acantonamento, pelo que deverão ser portadores de saco cama, material de 

higiene pessoal e outros utensílios julgados convenientes. 

Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, preferencialmente, os balneários dos locais 

de competição. 

Nota: Quaisquer danos causados no local de alojamento serão imputados às respetivas 

comitivas. Agradecemos toda a compreensão e colaboração, por parte de professores e 

alunos, necessárias numa organização desta dimensão. 

 

6. Participação dos alunos 
 

A fase nacional destina-se, fundamentalmente, a alunos do escalão de Iniciados (classe Optimist) 

e na Classe Laserbahia de vários escalões, sendo timoneiro (Iniciado ou Juvenil ou Júnior) de 

ambos os géneros. No entanto, consoante os regulamentos específicos de cada modalidade e a 

forma definida de apuramento para esta fase. 

Todos os participantes são obrigados a cumprir com a programação do evento (integral), seguindo 

o código de conduta definido para os participantes. Define-se por Programação do Evento todos os 

momentos de competição, transferes, cerimónias protocolares e momentos socioculturais definidos 

e organizados para o evento. 

No decorrer dos Campeonatos Nacionais Escolares de Atividades Náuticas, caso seja necessário 

que um aluno se ausente, por motivos de força maior, o professor responsável por este, deverá 

informar a organização e o chefe de delegação sobre a ausência solicitada e pedir ao 

Encarregado de Educação, ou representante legal, a assinatura de um termo de 

responsabilidade (minuta disponibilizada nas reuniões técnicas). O aluno que se ausente do 

evento já não poderá voltar e ou regressar às atividades do evento e a integrar a comitiva. 

 

A atitude, a postura competitiva e a participação nestes Campeonatos Nacionais Escolares de 

Atividades Náuticas, deverão pautar-se por uma responsabilidade e um contributo para a 

promoção de valores do Desporto Escolar: Responsabilidade; Espírito de equipa; Disciplina; 

Tolerância; e, Respeito. 
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Os participantes nestes Campeonatos Nacionais Escolares de Atividades Náuticas deverão 

manter conduta apropriada, acatando as regras e normas de funcionamento nos locais de 

competição e alojamento, meios de transporte e eventos Culturais e Sociais. 

O NÃO cumprimento do parágrafo anterior será sancionado, pela organização do evento, com 

a desclassificação do aluno e/ou equipa e convidado (s) a regressar de imediato aos seus locais 

de origem. 

7. Regulamento 
 

O Campeonato Nacional Escolar de Atividades Náuticas de Vela reger-se-á pelo Regulamento 

Geral de Provas e Regulamento Específico de Vela, emitidos pela Direção-Geral da Educação – 

Divisão de Desporto Escolar, em conformidade com as regras oficiais da Federação Portuguesa 

de Vela (2017/2021). 

 

Na competição, destinada aos escalões etários de Iniciados (classe Optimist) e de vários 

escalões, sendo timoneiro Inic ou Juv ou Jun (Classe Laserbahia) de ambos os géneros., 

participam alunos (as) matriculados (as) em estabelecimentos de educação e ensino oficial e 

particular, aderentes ao Programa do Desporto Escolar e apurados nos respetivos Campeonatos 

Regionais/Circuitos Regionais. 

Todos os participantes terão que se apresentar com equipamento desportivo adequado à 

prática da Modalidade, de acordo com o Regulamento Específico de Vela do Desporto Escolar, 

sendo obrigatório o uso de colete de flutuação com apito na classe Optimist. 

EQUIPAMENTO 

Todo o aluno deve ser detentor do seguinte material: 

 Pessoal: 

o - Colete de salvação 

o - Apito amarrado ao colete 

O restante equipamento pessoal será da responsabilidade de cada aluno. 

 Material técnico Optimist: 

o Vertedouro, pagaia e boça (com comprimento de 8 metros). 

o Opção: Reque  

 

 As embarcações da classe Optimist serão DGE/DE/FPV/IPDJ 

 

 Na classe Laserbahia: serão DGE/DE/Fundação Azul/IPDJ  

 

BARCOS DE APOIO 
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A organização poderá fornecer barco de apoio, e este poderá ser partilhado pelos professores 

Grupos/Equipa todas DSR. 

 

COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 

Um barco não efetuará transmissões por rádio enquanto estiver em regata, nem receberá 

comunicações por rádio que não estejam à disposição de todos os barcos. Esta restrição aplica-

se também a telefones móveis. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os concorrentes participam na prova tendo em linha de conta as regras fundamentais da 
navegação á Vela (Documento disponível como “As regras da regata à vela” - Federação 
Portuguesa de Vela): 

 e principalmente a regra 4 – DECISÃO DE COMPETIR: “Um barco é o único responsável pela 
decisão de participar numa regata ou de continuar em regata”. 

SEGURO 

Todos os barcos participantes devem estar cobertos por um seguro válido de responsabilidade 

civil contra terceiros com um montante adequado à atividade pelo desporto escolar. 

 

 

8. Arbitragem / Ajuizamento 
 

O ajuizamento é efetuado por um júri, nomeado pela Federação Portuguesa de Vela, e 

constituído por alunos e técnicos especializados. 

 

Presidente Comissão de Regata (CR) – José Teixeira 

 

Presidente Comissão Protesto (CP)– Miguel Amaral 

 

9. Modelo de Competição 
 

Serão elaboradas as Instruções de Regata (Idr) conforme as IR de Vela RRV 2017/20, a partir do 

dia 17maio, pelas 14h30, e entregue na acreditação, no Navio Gil Eanes. 

Os professores nomeados pela DSR serão responsáveis pela confirmação e inscrição sua equipa 

junto do secretariado da prova/ no Navio Gil Eanes. 

Nº de Regatas 
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No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 11:30 horas. 

Terá que ser completada (s) 1 regata (s) para validar a prova, para cada género na classe 

Optimist, e  na classe Laserbahia para cada série. 

 

10. Classificações 
 

 Classificação Individual: 

A classificação individual será conforme regras de regata à Vela 2017/2020 (Parte 7 – 
Regra90.3). 
 

Lugar de Chegada Pontos 

Primeiro 1  

Segundo 2 

Terceiro 3 

… …. 

 

 Classificação da Equipa Optimist/DSR: 

Será o somatório dos dois primeiros resultados, dos alunos de cada DSR, em cada regata 

do Campeonato Nacional escolar. 

 

11. Prémios 
 

Os prémios serão distribuídos nos locais de competição, conforme indicado abaixo: 

 Classificação Individual: 

o Medalhas para os 3 (três) primeiros classificados de cada classe/género -Optimist. 

o Medalhas para os 3 (três) primeiros classificados de cada equipa -LaserBahia. 

 

 Classificação Equipa: 

o Troféu para 3 (três) primeiras equipas CRDE`s, e medalhas aos alunos das equipas. 

Serão ainda entregues certificados a todos os participantes. 

12. Programa Geral 

Classe (s) Total regatas previstas 

Optimist 4 (por género) 

Laserbahia 12 (conforme nº inscritos/ séries) 
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Dia  Hora  Atividade  Local 

 

 

 

17 

 

      

  14:30 

/17:00 

  Acreditação   Navio Gil Eanes/ Centro Cultural 

de Viana do Castelo 

  17:00/ 

17:30 

  Chegada ao Local Alojamento   ES Monserrate 

 17:30/ 

18:30 

 Reunião Técnica de modalidade  ES Monserrate 

  19:00   Saída das comitivas para o Jantar   ES Monserrate 

  19:30   Jantar - Cerimónia de Abertura   “Santoinho” 

  22:00  Ida aos locais de alojamento  ES Monserrate 

              

 

 

18 

  07:30   Pequeno-Almoço   Local de Alojamento 

  08:30 

19:30 

  Ida para  Competição    CVVC 

  19:30   Partida para locais alojamento   ES Monserrate 

  20:00 

/21:00 

  Jantar   ES Monserrate 

  21:30 

/22:30 

  Atividade Livre   ES Monserrate 

  23:00  Silêncio  ES Monserrate 

              

 

 

 

19 

  07:30   Pequeno-Almoço   Local de Alojamento 

  08:30 

12:00 

  Ida para Competição    Locais de Competição 

  13:00   Entrega de Prémios   Local de Competição (CVVC) 

  13:30  Partida para almoço   Locais Competição 

  13:30   Almoço convívio Final   ES Monserrate 

  15:30   Regresso das Comitivas    

       

Nota: 

O programa horário poderá sofrer pequenas alterações, mediante a especificidade das modalidades. 

Deverá ser tido em conta o horário definido no programa de cada modalidade. Todos os participantes 

terão que participar obrigatoriamente nos eventos sociais e no almoço de encerramento. 

13. Casos Omissos 
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Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores de cada 

modalidade, serão analisados pela organização com base no Regulamento Geral de Provas 

2018/2019 e no Regulamento Específico de cada modalidade. 

A organização decidirá em conformidade e da sua decisão não caberá recurso. 


