REGATA TOT MARESME 2017
TROFEU LES SANTES
16 de juliol de 2017

Instruccions de Regata
El CLUB DE VELA MATARÓ, organitza la regata de les Santes ,
1.- REGLES
Les regates es regiran pel Reglament de Regates de Vela de la WORLD SAILING 2017-2020, les
prescripcions de la R.F.E.V., els Reglament RI, el Reglament de Seguretat de l´ORC, el Reglament
Tècnic de Creuers de la R.F.E.V. vigent, la Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela, i les
presents Instruccions.
2.- PARTICIPANTS
Aquest Trofeu està destinat a la Classe Creuer sense cap limitació de nombre, amb Certificat RI vàlid
per al 2017.
Als iots que no disposin de certificat RI vàlid, el Comitè li atorgarà un TCF inapel·lable.
Els iots sense número de vela hauran d’identificar-se davant el Comitè de Regata a l’arribada, sota
la penalitat d’ésser considerats com a no participants.
Els iots que es retirin hauran de comunicar-ho per ràdio al Comitè de Regata, sota pena
de desqualificació.
3.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran via a través de la página web del club o a la mateixa línia de sortida al
Comitè de Regata, en temps suficient, i també via ràdio. Les inscripcions són lliures de drets. Cada
patró és l’únic responsable de l’assegurança del seu iot , que estigui convenientment despatxat i de
que cada tripulant tingui la seva Llicència Federativa 2017, sota pena de desqualificació.
4.- REGISTRE DE PARTICIPANTS
Per tots els iots que el club no tingui els seus documents , l’admissió queda subjecta a la recepció
en el Club dels documents següents
- Full d’inscripció i acceptació de responsabilitats
- Llicencia Federativa de tots els participants.
- Fotocopia de l’assegurança del iot.
- Fotocopia del certificat de mesurament RI vigent si en té.
- Certificat de navegabilitat del vaixell.

5. - RECORREGUTS
Els recorreguts seran decidits pel Comitè de Regates en funció de les condicions meteorològiques
previstes. Tindran una llargada de 6 – 10 milles nàutiques i podran consistir en recorreguts
barlovent/sotavent o triangle. Aquest podràm ser escursats segons veigi oportú el Comité.
S’informarà del recorregut via ràdio abans de la sortida.
La línia de sortida quedarà establerta en la zona levant del port, devant la platja de Mataró
Les balises serán cilindriques de color taronja. La sortida será entre balisa i barco
comité(Balisadora)
Les balises es deixaran per babor.
Si per mantenir que els desenvolupament i vistositat de la prova fos aconsellable, el
Comitè podria decidir deixar les boies per ESTRIBORD, en aquest cas s'hissaria en el
barco de Comitè abans o amb la senyal d'Atenció una bandera quadra de color VERD
L´arribada serà entre la balisa taronja i comité.

6.- PROGRAMA
El trofeo les santes constarà d´una prova.
11.55 h.: Senyal d’ATENCIÓ: s’hissarà la bandera “W”.
11.56 h.: Senyal de PREPARACIÓ: s’hissarà “P”, “I” o negra.
11.59 h.: Senyal del DARRER MINUT:s’arriarà la bandera utilitzada per a PREPARACIÓ.
12.00 h.: Senyal de SORTIDA: s’arriarà la bandera “W”.
Les esmentades senyals també es comunicaran a través de radio VHF.
Canal 69. No es donarà cap Senyal d’atenció més tard de les 16:15h.
7.- TEMPS LIMIT
Fórmula per als temps límits: TL= SPM x 1.8 x distancia teòrica en milles
El temps límit serà sempre calculat sobre un mínim de 6 milles, malgrat que s’escurci el
recorregut.
8.- GRUPS
Els participants s’agruparan en 2 grups classificatoris:
1. - Iots amb certificat RI. TCF ≥ 0,950
2. - Iots amb certificat RI. TCF <0,950
Un vaixell pot canviar de grup si canvia el seu ràting RI. En aquest cas, a efectes de les
classificacions per grups, es considerarà a cada prova el grup on hi va participar.
9.- CLASSIFICACIONS
Les compensacions de temps es calcularan amb el sistema de “temps sobre temps”.
S’aplicarà sempre el TCF per a vents mitjans.
S’utilitzarà el sistema de puntuació a la baixa. Serà guanyador, en cada grup, el iot amb
la puntuació més baixa. El trofeu serà vàlid amb 1 prova celebrada.
- Puntuació per als DNS, DNF, OCS i DSQ, en cada prova = n+1 (on n =nombre de sortits en la
prova al grup)
- Puntuació per als DNC = n+1, (on n =nombre total de participants al Grup en el Trofeu)
Hi haurà classificació independent per a cada grup i una classificació general conjunta dels grups
1 i 2.
10.- PREMIS
Tindran premi els tres primers classificats de cada grup i els tres primers classificats en
la classificació general.
Oportunament, s’informarà als participants de la data i organització de l’Acte de lliurament
de premis.
11- CANAL DE RADIO
Canal 69
12- PROTESTES
La bandera de protesta serà una bandera vermella o la bandera de la lletra B del CIS.
Les protestes es podran fer d’acord amb les regles 60, 61 i 62 amb les modificacions i
ampliacions següents:
Un iot que te intenció de protestar haurà d’informar al vaixell de Comitè, en el moment de
creuar la línia d’arribada, de quins son els vaixells als que vol protestar.
Les protestes emparades per la regla 64.3 RRV s’acompanyaran d’un dipòsit de 300 €
Les protestes es presentaran per escrit en formularis que estaran disponibles en el comitè
de Regata o de Protestes.
Hora límit per protestar: L’hora límit per protestar serà d’una hora a comptar des de l’arribada de
cadascuna de les embarcacions
12.2 Penalitzacions
Totes les penalitzacions seran d´un sol gir de360, per penalització que faci.

13.- RESPONSABILITAT
Independentment de la aplicació del Real Decret (62/2008) tots els participants ho fan sota el seu
propi risc i responsabilitat. Tot iot participant, per poder ser inscrit haurà de signar el formulari
d’inscripció i d’exoneració de responsabilitat.
El Comitè Organitzador i/o qualsevol persona i/o organisme involucrat en l’organització del trofeo
les Santes , rebutja qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys i/o lesions i/o molèsties a
persones i/o coses, tant a terra com al mar, com a conseqüència de la participació en les proves
emparades per aquestes Instruccions de Regata.
14- MODIFICACIÓ D’INSTRUCCIONS
Aquestes Instruccions escrites podran ser modificades pel COMITÈ mitjançant avís per
ràdio i/o al TOA..
CLUB DE VELA MATARÓ
El Comitè de Regata
Juliol 2017

