VIII REGATA TOT MARESME
TROFEU LES SANTES
15 de juliol de 2018

Anunci de Regata
En compliment de l’establert a la Regla 89 del RRV, el Comitè Organitzador integrat pels Clubs: CLUB
VELA MATARÓ, CLUB NÀUTIC PREMIÀ DE MAR i CLUB NÀUTIC EL MASNOU, es complauen
en anunciar la celebració de la VIII REGATA TOT MARESME, TROFEU LES SANTES establint el següent:
REGLES
La regata es regirà pel Reglament de Regates de Vela de l´I.S.A.F. (R.R.V. 2017-2020), els Reglament
RI actual, el Reglament Tècnic de Creuers de la R.F.E.V. vigent, i les corresponents Instruccions de
regata.

1.-

PARTICIPANTS
La regata està destinada a la Classe Creuer sense cap limitació de nombre, amb Certificat RI vàlid per al
2018.
Als iots que no disposin de certificat RI vàlid, el Comitè li atorgarà un TCF inapel·lable, amb grup i
recorregut apart. 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.

2.-

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es formalitzaran a les secretaries de qualsevol dels clubs abans de les 20.00 hores del dia
13 de juliol. Excepcionalment, es podran fer a la mateixa línia de sortida amb comunicació al Comitè de
Regata en temps suficient.
Les inscripcions són lliures de drets. Cada patró és l’únic responsable de l’assegurança del seu iot i la de
la corresponent al patró i tripulants segons cobertures establertes en el RD 849/03.

3.-

REGISTRE DE PARTICIPANTS
Per tots els iots, l’admissió queda subjecta a la recepció en el Club corresponent dels documents
següents
- Full d’inscripció i acceptació de responsabilitats
- Fotocopies de les llicències federatives 2018 tant del patró com dels tripulants, o altra assegurança
segons cobertures establertes en el RD 849/03.
- Fotocopia de l’assegurança del iot.
- Fotocopia del certificat de ràting RI vigent si en té.
- Certificat de navegabilitat del vaixell.

4.-

RECORREGUT
El recorregut serà un triangle isòsceles, més un barlovent/sotavent, amb una llargada total de 6
a 8 milles nàutiques depenent de la força del vent. El grup d’iniciació, farà només el triangle. En funció
de les condicions meteorològiques, aquest recorregut podrà ser escurçat.
El recorregut es muntarà de tal forma que siguin fàcilment visibles des de la platja de llevant de Mataró
les evolucions dels vaixells en 2 de les 3 boies.

5.-

PROGRAMA
Dia: 15 de juliol de 2018.
Senyal d’atenció grups 1 i 2: 12.00 hores.
Hi haurà una sortida conjunta pels iots dels Grups 1 i 2. Posteriorment, hi haurà una sortida pels iots del
Grup 3 “Promoció”.
Si després de les 13:30 hores no s’ha pogut donar el senyal d’atenció, la prova quedarà anul·lada.

6.-

El procediment de sortida serà el següent:
SENYAL
BANDERA
Minuts abans de sortir
ATENCIÓ Grups 1 i 2
Numeral “1” hissat, 1 so curt
5‘
PREPARACIÓ Grups 1 i 2
Lletra “I” hissada , 1 so curt
4‘
Últim minut Grups 1 i 2
Preparació arriada, 1 so llarg
1’
SORTIDA Grups 1 i 2
Numeral “1” arriat, 1 so llarg
La senyal de sortida dels Grups 1 i 2 coincidirà amb la senyal d’atenció del Grup 3-Promoció
ATENCIÓ Grup 3- Promoció
Numeral “2” hissat, 1 so curt
5‘
PREPARACIÓ Grup 3-Promoció
Lletra “I” hissada, 1 so curt
4‘
Últim min. Grup 3-Promoció
Preparació arriada, 1 so llarg
1’
SORTIDA Grup 3-Promoció
Numeral “2” arriat, 1 so llarg
Les esmentades senyals també es comunicaran a través de radio VHF.
TEMPS LIMIT
Per a tots els vaixells, l’hora límit d’arribada són 2,5 hores després de l’hora oficial de sortida del seu
grup.

7.-

GRUPS
Els participants s’agruparan en 3 grups classificatoris:
Grup 1: Iots amb certificat RI vàlid i TCF ≥ 0,985
Grup 2: Iots amb certificat RI vàlid i TCF < 0,985
Grup 3 Promoció: Iots sense certificat RI o aquells que hagin declarat la seva voluntat de participar en
aquest grup. En el cas que no tinguin certificat RI, el Comitè adjudicarà un TCF inapel·lable.

8.-

CLASSIFICACIONS
Les compensacions de temps es calcularan amb el sistema de “temps sobre temps”. S’aplicarà
sempre el TCF per a vents mitjans.

9.-

10.- PREMIS

Tindran premi els tres primers classificats de cada grup. El repartiment tindrà lloc després de l’estiu i es
notificarà amb antelació del lloc i data.

11.- CANAL DE RÀDIO
Canal 8 de VHF.

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 €

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 de la REGATA TOT
MARESME, 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 la regata.

14.- INSTRUCCIONS DE REGATA

En cas de discrepància entre aquest anunci i les instruccions de regata, prevaldran aquestes darreres i les
seves eventuals modificacions del COM mitjançant avís per ràdio i/o TOA.
CLUB NÀUTIC MASNOU - CLUB NÀUTIC DE PREMIÀ - CLUB DE VELA MATARÓ
Juliol de 2.018

