I REGATA COSTA BRAVA
MATARÓ
ATARÓ – ILLES MEDES – SANT FELIU DE GUÍXOLS
GUÍXOLS
29-3030-31 de maig de 2009

ANUNCI DE REGATA

La primera edició de la Regata Costa Brava es celebrarà en aigües del Litoral Català els dies 29 , 30 i 31 de maig de
2009, organitzada per el Club Vela Mataró.
1.

REGLES

1.1

La regata es regirà per:
a)

Las regles de regata tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2009 – 2012.

b)

El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV i els seus annexes;

c)

El Reglament de Medició SRI (abans RN).

d)

Las Regles Especials per a regates d’Alta Mar del Offshore Racing Council (O.R.C.) Categoria 4.

Si existeix alguna discrepància entre aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata prevaldran les modificacions
d’aquestes últimes.
2.0

CLASES PARTICIPANTS.

2.1

Els vaixells hauran de tenir el certificat SRI (abans RN) de 2009.Els vaixells que participin en Solitari o A Dos i disposin
del certificat de Tripulació Reduïda 2009 se’ls aplicarà aquest ràting.

2.2

Tant els patrons com els tripulants hauran de tenir la llicència federativa d’esportista de 2009.

3.0

GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.

3.1

S’establiran principalment quatre grups classificatoris, que poden ser modificats a consideració del Comitè organitzador
en funció del nombre d’embarcacions inscrites.
Creuer 1 – TCF > 1.001
Creuer 2 – TCF entre 1.000 i 0.951
Creuer 3 – TCF < 0.950
Creuer 4 – Tripulacions Reduïdes (Solitaris i A-Dos)

3.2

Per formar un Grup serà necessari un mínim de 5 vaixells. Es realitzarà una classificació General de totes les
embarcacions inscrites.

3.3

Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada Grup i de la General.

4.0

INSCRIPCIONS

4.1

La pre-inscripció o inscripció es realitzaran en el formulari adjunt o bé a traves de la web ww.clubvelamataro.com abans
del dilluns 25 de maig de 2009.

4.2

Si no s’abonen els Drets d'Inscripció es considerarà Pre-Inscripció. Aquests Drets es podran fer efectius directament a
les oficines del Club vela Mataró o bé fent un ingrés indicant el nom de l’embarcació a:
Caixa d’Estalvis Laietana
Nº compte: 2042-0020-15-3300009162
O bé
Club Vela Mataró
Port de Mataró – Local A, Mòdul C-6 (08301) – Mataró
Tel./Fax – 93 790 17 75
www.clubvelamataro.com - info@clubvelamataro.com

4.3

La data límit per realitzar la inscripció finalitzarà a les 20:00 hores del dilluns 25 de maig de 2009.
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions desprès de la data assenyalada. Les inscripcions
que es realitzin fora de la data assenyalada rebran un recàrrec del 20% sobre els drets d’inscripció.

4.4

El Registre de participants queda condicionat a la presentació abans de la data i hora assenyalada en l’apartat 4.3, dels
següents documents:
- Formulari d’inscripció degudament complementat.
- Certificat de navegabilitat vigent.
- Certificat vàlid de Medició SRI-2009 (abans RN)
- Pòlissa de l’assegurança en vigor, amb cobertura de RC (danys a tercers i bens) fins a 330.566’66 Euros.
- Fotocopies de la llicència federativa tant del Patró com dels tripulants.

5.5

DRETS D’INSCRIPCIÓ.

5.1

Els drets de inscripció són els següents:
Socis de Clubs

60 €

Independents

90 €

6.0

PROGRAMA

6.1

El programa de proves i actes serà el següent:

Divendres 29 de maig.
- Registre de participants, entrega d’obsequis i instruccions de regata.
- Reunió de Patrons
- 18:00 Sortida de la REGATA COSTA BRAVA (Sistema de compensació Temps sobre Distància)

Dissabte 30 de maig.
-

Arribada de les embarcacions.

-

Sopar de la regata.

-

Entrega de Trofeus.

Diumenge 31 de maig.
-

REGATA Recorregut Triangle al vent (8-12 milles) (Sistema de compensació Temps sobre Temps)

-

Aperitiu i entrega de Trofeus.

6.2

Les Instruccions de Regata indicaran les característiques del recorregut previst, actes socials, horaris i d’altres
consideracions per al desenvolupament del programa.

7.0

SEGURETAT.

7.1

La seguretat d’aquesta regata estarà considerada com de Categoria 4ª tal i com s’estipula a les Regles Especials de
Regates a Alta Mar de la O.R.C. en vigor. Tots els iots hauran d’estar equipats amb una radio VHF amb el canal 16.

7.2

Serà responsabilitat de l’armador o responsable de cada embarcació complir amb les normes legals previstes per a les
embarcacions d’esbarjo tan de caràcter general com de govern i seguretat.

8.0

AMARRAMENTS.
Els iots participants en aquesta regata disposaran d’amarament a port de Mataró des del dia 23 de maig de 2009 fins
el 29 de maig de 2009 dia de la sortida i d’amarrament al Port de Sant Feliu de Guíxols durant els dies que es
desenvolupi la regata.

9.0

RESPONSABILITAT.
Tots els participants de la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
El Comitè Organitzador o qualsevol persona i organisme involucrat en la organització de l’esdeveniment, quedarà
exclosa de responsabilitat alguna per pèrdues, danys, lesions o molèsties, que poguessin afectar a altres persones, tant
a terra com al mar, com a conseqüència de la participació a la regata emparades per aquest Anunci de Regata.
Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix: "Es de la
exclusiva responsabilidad del patrón de un barco decidir si participa en una prueba o continúa en regata".
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