ANÚNCIO DE REGATA
1. ORGANIZAÇÂO

1.1. Entidades Organizadoras – Clube Nortadaventura e FPKite-APD
1.2. Estabelece o seguinte [AR] Anuncio de Regata para:

1.2.1. A 2ª Etapa do Campeonato Nacional de Kitesurf 2010
1.2.2. Modalidade de Race

1.2.3. Que será disputada, nos dias 24 e 25 de Julho de 2010
1.2.4. Na Ria de Aveiro - Murtosa
2. DIRECÇÃO TÉCNICA DA PROVA

2.1. – A Direcção Técnica da Prova é da responsabilidade da FPKITE, e pela equipa por ela
escolhida.

3. CATEGORIAS
3.1.Na prova de RACE, haverá 1 categoria:
Somente para atletas inscritos na FPKITE-APD e a classificação desta prova pontua para o
Ranking Nacional de RACE.
1
2

NOTA: Para todos os não-associados ou sócios com quota por renovar que queiram

inscrever-se na prova, a FPKite oferece um valor de quota reduzido de 20eur.

“Por somente 20.00€, faz-te sócio da FPKITE”
incluíndo exactamente todas as vantagens inerentes à sua associação, incluindo
Seguros de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil anuais. Este valor especial
excluí apenas a t-shirt FPKite.

4. DIVISÕES/CLASSES
4.1. Na prova de RACE haverá 3 classes:
4.1.1. JÚNIOR > Atletas até aos 17 anos.
4.1.2. SENIOR > Sem restrições de idade.
4.1.3. VETERANO > Atletas com idade superior aos 40 anos.
1
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Em todas as classes há a divisão de Masculinos e Femininos.

3 Na inscrição os atletas têm que definir a classe em que pretendem competir
5. EQUIPAMENTO

a. Não existem restrições relativamente ao equipamento a utilizar nas provas.
A ORGANIZAÇÃO, aconselha o uso de capacete e colete.

6. TAXAS DE INSCRIÇÃO
6.1. A taxa de inscrição: inclui enquadramento desportivo, lanche de mar, pequeno almoço, local
para acampamento, seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais da FPKITE.

6.2.

Prova de RACE =30.00€ [trinta euros]

7. LOCAL DE INSCRIÇÃO
7.1. Solicita-se que as inscrições se realizem até ao dia 23 de Julho às 19.00h, através do envio
da ficha de inscrição e do comprovativo de pagamento, para adriano.nortada@gmail.com

7.2.

As inscrições fecham as 11.00h do dia 24 (Inscrições no dia 24, realizam-se no Bar da
Nortada e excluem o lanche de mar do primeiro dia).

7.3.

A Organização reserva-se direito de não aceitar, inscrições após a hora definida.

7.4

Dados para pagamento da inscrição, por transferência bancária.

Titular: Clube Nortada aventura
NIB: CGD – 003505280002610363086

7.5. Valores da inscrição:
0
Sócios: 30,00 euros
Não Sócios ou Sócios sem quota renovada: (30.00€+20.00€) =50.00 euros
Devem identificar a transferência, com: RACE + Nome do atleta

8. PREMIOS

0

Haverá Troféus para os 3 primeiros classificados de cada classe e um prémio para o melhor
classificado da prova de Hang Time..

1

Oferta de 1 Arnés, um fato Underwave e diversas tshirts, a sortear entre todos os
participantes. O sorteio terá lugar no final da entrega de prémios e somente será entregue ao atleta
sorteado que esteja presente.
9. PROGRAMA DE REGATAS

0

A Direcção técnica da prova (FPKITE-APD) decidirá no local e em devido tempo, qual o traçado da
prova de RACE, e quais as melhores condições para a realização das provas.

1

O primeiro skipper´s meeting, para a prova RACE, terá lugar no dia 24 de Julho, ás 12:00.

1

É obrigatório a utilização da licra da prova de RACE, durante o desenrolar de todas as

mangas.

1

A ORGANIZAÇÂO e a DIRECÇÂO TECNICA (FPKITE-APD) reservam o direito de poder

realizar outros tipos de provas após a prova de RACE, caso as condições assim o permitam.
10.PUBLICIDADE
0

Todos os competidores são obrigados a usar o material (licra/t-shirt), distribuído pela organização
no acto da inscrição, durante toda a prova.

1

Não será permitido qualquer tipo de publicidade, sem a autorização da organização.
11.SEGURANÇA

0

Os competidores inscritos nas provas de RACE, vão estar assegurados pelo seguro da FPKITE-APD.

1

A ORGANIZAÇÂO e DIRECÇÂO TECNICA (FPKITE-APD) não podem, em qualquer situação,

ser responsabilizados por, perdas, danos, roubo de material, independente da forma e das
circunstâncias em que esses factos possam ocorrer.
1

Para minimizar riscos, a ORGANIZAÇÃO recomenda aos competidores o uso de colete e

capacete de protecção.
12. INFORMAÇÕES DIVERSAS
12.1 Organizador: Clube Nortadaventura
Marginal Padre António 185
nortada@nortada-spot.com
Tel.: 917412241/918626165
12.2

A organização disponibiliza gratuitamente espaço e instalações sanitárias, para que
atletas/acompanhantes interessados possam acampar no Spot da prova.

12.3

Não será permitido a colocação de qualquer tipo de publicidade no recinto da prova, sem a
autorização da organização.

12.4

Como chegar até nós:
GPS : N 40.74427

W 8.67792

Vindo do Norte: Na A29, sai em OVAR Norte - Segue direcção Ovar - Furadouro - Torreira Antes da torreira passa Ponte da varela e passa para a margem nascente da Ria - Cais da BEstida -

NORTADA 2km a SUL.
Se vem do Sul: A1 Estarreja - Murtosa - Cais da BEstida - NORTADA 2km a Sul.

