X TROFEU COSTA BRAVA SAILING MEETING
Classes: Optimist (G1, G2 i G3) i Open
Dates: : 24 i 25 de Març de 2018

Regata d’ascens classe Optimist

ANUNCI DE REGATA
Lloc: L’Escala
Organitza: Club Nàutic L'Escala
Per delegació de: Federació Catalana de Vela.
Amb la col·laboració de: Ajuntament de l’Escala.
1. REGLES
La regata es regirà per
- El Reglament de Regates a Vela 2017-2020 de la I.S.A.F. (RRV)
En cas de discrepància entre el present Anunci i les Instruccions de Regata, prevalen aquestes últimes. Es
podrà aplicar l’ Apèndix P del RRV, en aquest cas vindrà definit a les Instruccions de Regata. Es podrà exigir
als entrenadors i persones de recolzament als regatistes l’ús de l’armilla salvavides.
2. PUBLICITAT
La publicitat quedarà limitada segons la Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV de dita
reglamentació. Es pot exigir a les embarcacions participants l’exhibició de publicitat escollida i
proporcionada per l’autoritat Organitzadora.
3. ELEGIBILITAT I INSCIPCIONS
La regata està oberta a totes les classes de vela lleugera. Per la Classe Optimist es crearan les
categories G1, G2 i G3
G3 . La resta
r esta de c lasses
ass es s’englobaran dins d’ una mateixa classe
c lasse Open. Dins d’
d’aquesta
classes es podran
podran crear les categories següents
següents : Europe, Làser Rd (Juvenil i/o Master) i Là ser 4.7,
4.7 , si
s ’arriba a un mínim
m ínim de 5 embarcacions c ategoria.
ategoria . L’organització
organització es reserva el dret d’
d’incloure altres
categories no especificades sempre que s’
s ’arribin a un mínim de 5 embarcacions.
embarcacions.
La classe OPTIMIST està tancada a regatistes de Clubs de la província
província de Girona. L’Organització es
reserva el dret d’acceptar regatistes d’altres clubs sota sol·licitud prèvia.
La classe OPEN correran totes les categories sota el sistema de compensació especificat a la Guia de la
Federació Catalana de vela (s’especificarà a les Instruccions de Regata).
4. INSCRIPCIONS
Els regatistes que vulguin participar s’hauran de registrar i realitzar el pagament dels drets d’inscripció
directament a través de la pagina web del Club Nàutic L’Escala:
http://www.nauticescala.com/ca/regates/costahttp://www.nauticescala.com/ca/regates/costa -bravabrava -sailingsailing -meeting/2018.php
El període de sol·licitud d’inscripcions finalitzarà el dia 21 de març de 2018
201 8 a les 18.00 h. Els drets
d’inscripció per aquesta regata són:
•
•

Inscripcions fins el 21 de març de 2018
2018 a les 18.00 h. 15 euros per tripulant.
tripulant .
Inscripcions a partir del 21 de març de 2018
2018 30 euros per tripulant.
tripulant.
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L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions fora d’aquest termini. En cas d’anul·lar la inscripció,
s’abonarà el 50% del pagament anticipat sempre i quan l’anul·lació es produeixi més de 7 dies abans de la
regata. Si la inscripció s’anul·la dins els 7 dies anteriors a la regata, no s’abonarà el pagament anticipat en
cap proporció.
5. REGISTRE DE PARTICIPANTS I ENTRENADORS
Cada patró s’haurà de presentar a l’Oficina de Regata, abans de les 11.00 hores del dia 24 de març de 2018,
per:
• La signatura del full de registre i acceptació de responsabilitat.
El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades del formulari
d’inscripció següents:
•
•
•
•

Llicència federativa del any actual.
Carnet de Classe del any actual, si s'escau.
DNI dels regatistes o representant legals.
Comprovant de pagament.

Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin https://goo.gl/m915Ui abans del dia 21 de març de
2018. Per poder disposar d’us gratuït d’amarrador i grua.
Cada entrenador s’haurà de presentar a l’Oficina de Regata, abans de les 11.00 hores del dia 24 de març de
2018, per presentar, si s’escau:
a) Llicència federativa de tècnic.
b) Identificació de la embarcació.
c) Títol adequat per a el govern de la embarcació.
d) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.
f) Serà obligatori portar una ràdio VHF i estar a l’escolta per el canal de l’àrea de regata.
6. PROGRAMA
Programa Esportiu:
Data
24/03/18

Hora
9.00-19.00
10:30
12:00

Acte
Oficina de regata
Reunió de Patrons
Regates

25/03/18

9:00-19:00
12:00
16:00
17:00

Oficina de regata
Regates
Hora límit sortida darrera prova
Entrega de guardons.
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Programa Social:
L’ organització oferirà menjar i beguda el dissabte i el diumenge després de la regata.
Hi ha programades 6 proves per totes les classes. Proves necessàries per a la validesa de la regata 1. No es
navegaran més de 4 proves per dia.
7.7.- FORMAT DE COMPETICIÓ.
El format de competició serà en flota. En funció del número de regatistes d’una mateixa classe és podran
agrupar en una mateixa sortida i es definiran les àrees de regata en funció del número de regatistes inscrits
dins del termini establert.
8.8.- PUNTUACIÓ:
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
Es descartarà 1 prova amb 4 proves vàlides.
9.9.- PREMIS
El llistat de premis es publicarà al TOA, tot i això és preveu el següent: donar premis las tres primer
classificats de cada classe: Optimist i Open.
- Per a la classe Optimist es donaran premis als 3 primers classificats dels grups G1 i G2 i als 5 primers
classificats del grup G3.
- Tots els participants del Grup 3 de la classe Optimist rebran un obsequi.
- Es podrà donar premi al primer classificat de cada categoria constituït dins de la classe Open sempre
10.10.- RESPONSABILITAT:
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Club Nàutic L'Escala no assumeix
cap responsabilitat per qualsevol accident o incident que pugui afectar a persones o al material, tant en
terra com en mar, abans, durant o després de la regata.
11.11. - INSTRUCCIONS:
INSTRUCCIONS:
Les Instruccions de Regata es publicaran a la pagina web de la regata a partir de les 18.00 hores del dia 22
de març de 2018.
12.-El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV
12 .- MÉS INFORMACIÓ:
INFORMACIÓ :
Oficina de Regata: Port la Clota S/N 17130 - L’Escala – Girona - Telf: 972 77 6949
Mail: esport@nauticescala.com - Web: www.nauticescala.com

Port la Clota, s/n 17130 – L’Escala (Girona) - Tel. +34 972 77 00 16 - Fax +34 972 77 01 58
club@nauticescala.com - www.nauticescala.com

3

