
DESPORTO REGATA PRÉ-LARGADA E 
REGATA

Programa
Preparado para fazer uma regata?

Se sim prepare-se para este desafio, desde que já tenha participado em
cursos de iniciação ou tenha experiência de navegação à velacursos de iniciação ou tenha experiência de navegação à vela.

• Dias 7 e 14 de setembro - 2 treinos de preparação.

Serão abordados os procedimentos e conteúdos necessários à participação
em regatas: largadas, rondagens, prioridades, etc., tendo como principal
objetivo tirar o máximo rendimento do veleiro nas suas várias vertentes
(aparelhar o barco, afinações e eletrónica), e preparar a tripulação para a
participação numa competição.

Serão efetuados 2 treinos de preparação em Leixões com a duração de 4
horas cada. Estes treinos decorrerão à semana entre as 09h00 e as 13h00
ou entre as 13h00 e as 17h00, a combinar com o skipper.

Dia 17 de setembro - Regata. Para finalizar o curso está prevista a
participação na Regata Porto de Leixões, organizada pelo Clube Naval de
Leça que decorrerá no dia 17 de setembro, com a realização da primeira
regata do dia prevista para as 11h00regata do dia prevista para as 11h00.

• Aulas de preparação:
Dia 7 de setembro - das 09h00 às 13h00 ou das 13h00 às 17h00;
Dia 14 de setembro - das 09h00 às 13h00 ou das 13h00 às 17h00.

• Regata Porto de Leixões - das 09h00 às 18h00 no dia 17 de setembro.

Custos

Diversos

• 100 euros por associado (pagamento em duas prestações, 
setembro e outubro).

Inscrições limitadas (5 a 7 participantes) até 2 de setembro. 
A 5 d ê i f i d d i i õA 5 do mesmo mês informaremos os associados das inscrições 
que forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo 
Clube Millennium bcp.
A desistência, a partir do momento em que a confirmação for 
feita, implica o pagamento pelo valor integral.

REGATA FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032881

