REGATA TOT MARESME 2017
TROFEU LES SANTES
16 de juliol de 2017
ANUNCI DE REGATA
La Regata Trofeu Santes 2017 es celebrarà en aigües del Litoral Català el dia 16 de juliol de 2017, organitzada per el
Club Vela Mataró amb el suport del Port de Mataró.

1.

REGLES
1.1

2.0

La regata es regirà per:
a) Las regles de regata tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la WORLD SAILING (20172020).
b) El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV i els seus annexes;
c) El Reglament de Medició RI (abans RN).
CLASES PARTICIPANTS.

2.1

Els vaixells hauran de tenir el certificat RI del any en curs o se li aplicarà un ràting estimat.

2.2

Tant els patrons com els tripulants hauran de tenir la llicència federativa d’esportista de 2017.

3.0
3.1

GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.
S’establiran principalment dos grups classificatoris, que poden ser modificats a consideració del Comitè organitzador
en funció del nombre d’embarcacions inscrites.
Creuer 1 – TCF > 0.950
Creuer 2 – TCF < 0.950

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
4.0
4.1

Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada Grup.
INSCRIPCIONS
La pre-inscripció o inscripció es realitzaran en el formulari adjunt o bé a traves de la web ww.clubvelamataro.com fins
el divendres 14 de juliol de 2017.
Club Vela Mataró
Port de Mataró – Local A, Mòdul C-6 (08301) – Mataró
Tel. – 93 790 17 75
www.clubvelamataro.com - info@clubvelamataro.com

5.5
5.1

6.0
6.1

DRETS D’INSCRIPCIÓ.
Els drets de inscripció són els següents:
Gratuït

PROGRAMA
El programa de proves i actes serà el següent:
Diumenge 16 de juliol.
Senyal sortida 12:00

7.0
7.1

ACTES
A final de temporada 2017 es farà la entrega de premis en el sopa de cloenda en el port de Mataró.
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