ANUNCI DE REGATES
CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST 2021-22
25 i 26 de setembre, CN l’ESCALA
23 i 24 d’octubre, GEN ROSES
20 i 21 de novembre, CN VILANOVA
A definir de febrer A definir
A definir de març, A definir

ANUNCI DE REGATA
1 REGLES
a.) La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2021-2024).
b.) Serà d’aplicació el Apèndix P del RRV. Excepte que la regla P2.3 no serà d’aplicació i la P2,2 es
modifica de manera que s’aplicarà a qualsevol penalització després de la primera.
c.) Les regles de la classe OPTIMIST. Sistema de penalitzacions alternatives per la classe Optimist de la FCV.
e.) La Guia esportiva de la Federació Catalana de vela.
f.) [DP] Las Regles d’equipament de WS. NP][DP] Annex A – Protocol de seguretat en relació al COVID-19.
g.) La regla 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a la regla 61.1 (a)
“Immediatament després d’acabar el vaixell protestant informarà al vaixell d’arribades del Comitè de
Regates sobre la seva intenció de protestar e identificarà als vaixells contra els quals te intenció de
protestar”
H.) Es modifica la regla 40 i el preàmbul de la part 4 del RRV com segueix: “ Cada regatista farà us d’un
dispositiu de flotació personal d’acord amb la regla de la classe 4.2 (a), degudament ajustat durant tot
moment mentres estiguin a flot, excepte breument per posar-se o treure’s roba. [NP]
I.) Per el present Anunci, les Instruccions de regates i les possibles modificacions.
J.) En les regles que regulin aquesta regata la notificació [NP] fa referencia a que una infracció aquesta
regla no serà motiu de protestes entre barcos. (Modifica la R60.1 (a) del RRV)

2 PUBLICITAT
- Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la
Reglamentació 20 de la WS i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.

3 ELEGIBILITAT
- Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la reglamentació 19 de
la WS i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació

4 INSCRIPCIONS
Aquesta regata està reservada a tots aquells regatistes de la classe OPTIMIST grup1 i grup 2 de la FCV
temporada 2021-2022.
- Podran participar regatistes d’altres comunitats o països, prèvia autorització de la Federació
Catalana Vela.
- Les inscripcions de regatistes i entrenadors seran complimentades i abonades a traves de la web
de cada regata.
Els drets d’inscripció seran de 30€ per tripulant i regata. Aquets diners s’abonaran al compte bancari del
club organitzador (veure CC al punt 6 de l’anunci).
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5 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS
- Cada entrenador haurà de confirmar la inscripció dels participants al seu càrrec a l’Oficina de Regata,
abans de les 10:00 hores del dissabte que comença la competició. El regatista que participi sense
entrenador haurà de ratificar la inscripció personalment.
- Els participants hauran de presentar:
a) llicència federativa.
b) carnet de classe vigents.
c) Documentació acreditativa de l’any de naixement.
d) Declaració Autoresponsabilitat de la Pandèmia. (ANNEX B)
- Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30 hores del dissabte, dia que
comença la competició presentant la següent documentació:
a) Llicència federativa de tècnic Nivell 1 o superior, vigent ( La llicència de monitor col·laborador no
serà valida per inscriure’s com a tècnic)
b) Declaració Autoresponsabilitat de la Pandèmia. (ANNEX B)
c) Identificació de l’embarcació.
d) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.
e) Serà obligatori portar una radio VHF amb el canal de l’àrea de regates.

6

PROGRAMA i PREINSCRIPCIÓ

25 I 26 DE SETEMBRE: Trofeu Mar Empuries
•

El termini de la Preinscripció acabarà dia 20 de setembre a les 18,00 hores.
CLUB NÀUTIC L’ESCALA
Port la Clota s/n
17130 – L’Escala
Telf. 972 77 69 49
Web: XI Trofeu Mar d'Empúries

– Club Nàutic L’Escala

(nauticescala.com)

DATA
Dissabte 25 de setembre
Dissabte 25 de setembre
Diumenge 26 de setembre
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HORA
Fins 10:00 h
12:00 h
11:00 h

ACTE
Registre participants
Senyal atenció 1ª prova
Proves
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23 I 24 D’OCTUBRE: REGATA OPTIMIST ROSES
•

El termini de la Preinscripció acabarà dia 18 d’octubre a les 18,00 hores:

GRUP D’ESPORTS NÀUTICS ROSES
Av. De Rhode, 0

17480 Roses
Tel: +34 972 25 70 03
WEB: http://www.genroses.cat/

DATA
Dissabte 23 d’octubre
Dissabte 23 d’octubre
Diumenge 24 d’octubre

HORA
Fins 10:00 h
12:00 h
11:00 h

ACTE
Registre participants
Senyal atenció 1ª prova
Proves

20 I 21 DE NOVEMBRE: TROFEU “ÇA LLACUNA”
•

El termini de la Preinscripció acabarà dia 15 de novembre a les 18,00 hores:

CLUB NÀUTIC VILANOVA
Rambla del Port S/N

08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: +34 93 815 02 67
WEB: https://www.cnvilanova.cat/

DATA
Dissabte 20 de novembre
Dissabte 20 de novembre
Diumenge 21 de novembre
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HORA
Fins 10:00 h
12:00 h
11:00 h

ACTE
Registre participants
Senyal atenció 1ª prova
Proves
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A definir DE FEBRER: A definir
•

El termini de la Preinscripció acabarà dia a definir:
CLUB NÀUTIC ................
......................................

....................................
Tel: +34 ..........................
WEB:........................................

DATA
A definir
A definir
A definir

HORA
Fins 10:00 h
12:00 h
11:00 h

ACTE
Registre participants
Senyal atenció 1ª prova
Proves

A definir DE MARÇ: A definir
•

El termini de la Preinscripció acabarà dia a definir.
CLUB NÀUTIC ................
......................................

....................................
Tel: +34 ..........................
WEB:........................................

DATA
A definir
A definir
A definir

-

HORA
Fins 10:00 h
12:00 h
11:00 h

ACTE
Registre participants
Senyal atenció 1ª prova
Proves

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores.
Hi ha programades 6 proves. No es faran més de 4 proves diàries.
Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1 proves.
Es descartarà 1 prova cada 5 proves vàlides.
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7 FORMAT DE COMPETICIÓ:
- El format de competició serà en en flota per als grups 1 i 2 publicats a la web de la FCV.
- El regatistes d’altres comunitats o país, participaran al grup 1.

8 IDENTIFICADORS:
-

És responsabilitat de cada regatistes portar l’identificador de grup corresponent en la ubicació
exacte.
Pel Grup 2 adhesiu GROC de 20cm d’alçada al màstil, rodejant tot el màstil, just a sota de les
marques de regulació de la vela.

9 PUNTUACIÓ:
- S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.

10 CANVIS NUMERO DE VELA I CATEGORIA:
- Un cop finalitzat el període de inscripció, serà obligació de cada entrenador o cap d’equip comprovar a la
relació d’inscrits publicada al TOA de cada regata N2 del circuit d’Optimist, que els numero de vela i les
categories de cada regatista son correctes. Un cop finalitzada la primera prova de cada regata N2 del
circuit d’Optimist, NO es modificarà cap categoria ni numero de vela, a no ser conseqüència d’una ruptura,
per la qual cosa s’haurà de tenir una autorització per escrit del comitè de regates autoritzant aquesta
modificació.

11 PREMIS:
- S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu.

12 RESPONSABILITAT:
- Tots els participants ho fan sota la responsabilitat d'un tutor o entrenador.

13 INSTRUCCIONS:
- Les Instruccions de Regata s’entregaran el primer dia de cada regata.
14 ALTRES
- El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata. (R89.2 RRV)
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ANNEX A
[NP][DP] AnneX A – Protocol de seguretat en relació al COVID-19.
a. L'accés a les instal·lacions de la regata està condicionat al control de la temperatura corporal.
b. Els participants i persones de suport estan obligats a utilitzar mascareta:
1r: en tot local tancat o en llocs.
2n: a l'embarcar en llanxes de salvament i qualsevol embarcació dels Comitès de Regates, Protestes
quan no es puguis respectat la distància mínima d’1 ½ metres.
3r: en les operacions de sortir i entrar a mar quan no es pugui respectar la distància mínima d'1 ½
metres.
Les mascaretes i guants hauran llançar-se únicament en els contenidors disposats per a això, degudament
senyalitzats.
c. Els participants i persones de suport estan obligats a respectar l'aforament i els torns d'accés, si escau, a:
1r vestuaris i dutxes. Està rigorosament prohibit dipositar vestimenta i bosses.
2n bar, restaurant i salons socials.
3r oficina de regates i sala de jury.
d. Els participants i persones de suport estan obligats a respectar l'ordre de sortida de vaixells a l'aigua i
guardaran la fila corresponent, evitant avançaments i aglomeracions; els carrets de varada seran retirats i
estibats per personal de l'organització.
e. Els participants i persones de suport estan obligats a netejar-se les mans amb freqüència i, si escau, a
l'ús de hidrogels a disposició a l'accedir a sales i recintes tancats.
f. Els participants i persones de suport estan obligats a utilitzar els carrils d'una sola direcció en els seus
desplaçaments per l'interior de les instal·lacions.
g. Els participants i persones de suport obeiran en tot moment qualsevol instrucció raonable que els siguin
donades per l'AO i els seus representants.
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ANNEX B
Declaració de Sotmetiment a les Regles Específiques de la Pandèmia
Regatista/Tècnic
Cognoms
Nom
Tfno. de contacte
Club
Nº de Vela
Direcció de l’Allotjament
durant la competició
Pare, mare, tutor(a)
Cognoms

DNI nº

Nom
Tfno. de contacte
El/la firmant, DECLARA

- Sotmetre’s diàriament al control de la temperatura corporal a l’entrar a les instal·lacions i en ocasiones sigui necessari.
- Ser coneixedor de la obligació de romandre al seu domicilio o allotjament en cas de febre superior a 37,5º o en presencia d’altres
símptomes relacionats amb el virus SARS-COV-V2.

- Ser coneixedor de que si presenta símptomes compatibles amb el virus es compromet a comunicar-lo al responsable de protocol de
la regata, tornar immediatament al seu domicili o allotjament i a no romandre a les instal·lacions esportives.

- No haver estat en contacte directe amb persones diagnosticades positives al virus.
- No haver transitat o viatjat a o des de lloc sotmesos a quarantena.
- Comprometre’s a respectar totes las normes e instruccions, especialment la distancia interindividual, i a observar las regles de
higiene, especialment una freqüent neteja de mans i l’ús de la mascareta en tot moment que no sigui possible mantenir una
distancia interindividual de 1,5 metres, tant a terra com a mar.
- Que el número de telèfon indicat es el numero actiu en el que es podrà localitzar en cas de ser necessari.
- Ser coneixedor que els responsables de las instal·lacions no poden garantir la plena seguretat en las instal·lacions en aquest context,
assumint personal e individualment totes les conseqüències i responsabilitats.
En

_____________________________, a

de

___________________de 2021

Firma(pare/mare/tutor/a en cas de menors)
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