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PROVAS NACIONAIS 
 

O que são: 

São provas de âmbito Nacional as PANs (Provas de Apuramento Nacional), 

os Campeonatos Nacionais, os Campeonatos de Portugal e outras provas 

de Circuito Nacional quando aprovadas pela FPV. 

Estas provas serão organizadas por um Clube filiado na FPV que para 

todos os efeitos será considerado Autoridade Organizadora (AO), exceto 

quando organizado diretamente pela FPV. 

Quando e como confirmar: 

Até ao dia 30 de julho anterior à época desportiva da sua realização, as 

Associações de Classe devem enviar à FPV as datas, Clubes 

Organizadores, e locais da realização dos Campeonatos Nacionais e das 

PANs. 

Esta informação só será validada quando a FPV receber a confirmação 

por escrito do Clube proposto. Quando esta informação não for recebida 

pela FPV a prova não poderá ser inserida no Calendário Nacional. 

Denominação: 

Nenhuma prova poderá usar as seguintes denominações, sem que tenha a 

aprovação prévia da FPV: Campeonato, Taça, Portugal, Nacional, Ibérico, 

Internacional. 



Arbitragem: 

Todas as PANs e provas que conferem títulos nacionais são 

obrigatoriamente conduzidas e julgadas por árbitros credenciados pela 

FPV com licença desportiva válida. 

Número de regatas: 

Com exceção das provas de Cruzeiros, Team Racing e Match Racing as 

provas Nacionais deverão ter pelo menos, seis regatas previstas. 

Taxas de inscrição: 

A FPV tem publicada uma tabela de taxas de inscrição para provas 

Nacionais. 

Os valores dessa tabela são os máximos autorizados podendo ser inferiores 

se o Clube Organizador assim o entender. 

As taxas de inscrição poderão, em casos excecionais, terem um valor 

superior aos da tabela, se assim for aprovado pela FPV. 

Documentação: 

É da responsabilidade do Clube Organizador arquivar e manter disponível 

para futura consulta, todos os documentos da prova: Anúncios e 

Instruções de Regata, resultados, protestos e decisões, avisos e 

aditamentos às Instruções de Regata. 

Homologação de provas: 

Para que os resultados sejam validados, os títulos conferidos aos 

vencedores, e os subsídios atribuídos, todas as provas Nacionais deverão 

ser homologadas pela FPV. 

Os Clubes Organizadores deverão enviar para a FPV, sem falta, no prazo 

de 8 dias após a prova terminar, o Relatório em modelo FPV e cópia da 

respetiva documentação tendo garantido que a prova se realizou cumprindo 

os Regulamentos e que foi prestado todo o apoio técnico e administrativo 

aos Árbitros. 
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