REGATA TOT MATARÓ 2017
21 i 22 D’OCTUBRE DE 2017:

M AT ARÓ — BLANES
BLANES — M AT ARÓ

AN UNCI D E REG AT A
La Regata Tot Mataró 2017 es celebrarà en aigües del Litoral Català els dies 21 i 22 d’octubre de 2017, organitzada per el
Club Vela Mataró amb el suport del Port de Mataró, Club Vela Blanes i el patrocini del TOT MATARÓ.
1.0
1.1

REGLES
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 2017 – 2021.
b)
El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV i els seus annexes;
c)
El Reglament de Mesurament RI.
d)
Las Regles Especials per a regates d’Alta Mar del Offshore Racing Council (O.R.C.) Categoria 4.

2.0
CLASES PARTICIPANTS.
2.1 Els vaixells hauran de tenir el certificat RI de 2017.
2.2 Els vaixells que no tinguin certificat RI 2017, podran participar amb un ràting estimat, per la qual cosa el Comitè
organitzador li assignarà un ràting que serà inapel·lable.
2.3 Tant els patrons com els tripulants hauran de tenir l’assegurança segons cobertures establertes en el RD 849/03.
3.0
GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.
3.1 S’establiran quatre grups classificatoris, que poden ser modificats a consideració del Comitè organitzador en
funció del nombre d’embarcacions inscrites.
Creuer 1 – TCF ≥ 0,980
Creuer 2 – TCF < 0,980
Creuer 3 – Tripulacions Reduïdes (Solitaris i A Dos)
Creuer 4 – Ràting Estimat (Promoció)
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.
4.0
INSCRIPCIONS
4.1 La pre-inscripció o inscripció es podran realitzar a traves de la web ww.clubvelamataro.com o per mail a
info@clubvelamataro.com abans del dimecres 18 d’octubre. Passat el termini d’inscripció, el Comitè Organitzador no
acceptarà cap més inscripció.
5.0
DRETS D’INSCRIPCIÓ.
5.1 Els drets de inscripció són de 60 € (40€ per a tripulacions reduïdes). Pels socis del CVM, 50 € i 30 € respectivament.
5.2 Si no s’abonen els Drets d'Inscripció, es considerarà només Pre-Inscripció. Aquests Drets es faran efectius amb un
ingrés indicant el nom de l’embarcació a: Banc BBVA Nº compte: ES91 0182 4170 0502 0801 0388
6.0
PROGRAMA
6.1 El programa de proves i actes serà el següent:
Dissabte 21 d’octubre.
- Registre de participants, entrega d’instruccions de regata.
- Reunió de Patrons
- 12:00 Sortida de la primera prova (Recorregut Mataró - Blanes – 18 milles)
Diumenge 22 d’octubre.
- 11:00 Sortida de la segona prova (Recorregut Blanes - Mataró – 18 milles)
7.0
AMARRAMENTS.
Els iots participants en aquesta regata disposaran d’amarrament al Port de Blanes durant la nit del dissabte a diumenge.
Condició necessària: haver fet la preinscripció abans del dimecres 18 d’octubre.
8.0
ACTES
8.1 Hi haurà un sopar el dissabte dia 21 d’octubre per a tots els participants de la regata i acompanyants que hi vulguin
assistir. L’import d’aquest sopar (25 €) no està inclòs en el preu de la inscripció i s’haurà d’abonar en el moment de
recollir les instruccions de la regata. Es prega a tots els participants, la confirmació d’assistència a aquest acte, indicant el
nombre d’assistents abans del dimecres 18 d’octubre.
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