IX TROFEU MARESME NORD 2019
CN Arenys de Mar - CN El Balís - Club de Vela de Mataró
ANUNCI DE REGATA
En compliment de la Regla 89 del RRV, el Comitè Organitzador integrat pel CLUB NÀUTIC D’ARENYS DE
MAR, CLUB NÀUTIC EL BALÍS i el CLUB VELA MATARÓ es complau en anunciar les Regates del TROFEU
MARESME NORD 2019 per a iots de classe Creuers RI i conseqüentment, estableix el següent:
1. UBICACIÓ
Les regates es celebraran en aigües compreses entre Arenys de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Mataró.
2. REGLES
Les regates es regiran per les regles tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela 2017-2020
(RRV), pel Reglament tècnic de creuers vigent, la Guia esportiva de la FCV vigent, el Reglament RI, aquest
Anunci de Regata i les Instruccions de Regata. Les Instruccions prevaldran sobre l’Anunci.
3. PARTICIPANTS
Podran participar a les regates els iots amb Certificat de Mesurament RI vàlid pel 2019, i els vaixells en el
grup Club amb ràting estimat (TCF).
4. CALENDARI DE REGATES
4.1

- 14 d’abril
- 19 de maig
- 2 de juny

4.2 Programa de les proves
- 10:00h a 11:00h Registre de participants en els clubs organitzadors.
- 12:00h senyal d’Atenció
- No es donaran Senyals d’Atenció més tard de les 13:00h
5. INSCRIPCIONS i REGISTRE
5.1 Les embarcacions que vulguin participar en les regates s'hauran d'inscriure al seu respectiu club, si es
tracta d'un club organitzador, lliurant fotocòpia de la següent documentació:
· Certificat de navegabilitat de l’embarcació;
· Pòlissa d’assegurança i rebut corresponent en vigor;
· Titulació del patró adient al govern de l’embarcació inscrita.
. Llicències Federatives vigents de tots els esportistes embarcats.
5.2 Les embarcacions provinents d'altres clubs, enviar documentació en el correu següent:
creuers@cnelbalis.com
5.3 Els vaixells que prenguin la sortida sense certificat de ràting seran classificats al Grup Club.
5.4 Les inscripcions són lliures de drets.
5.5 Cal confirmar per ràdio al Comitè de Regata la participació abans de la sortida, amb temps suficient.
6. GRUPS DE CLASSIFICACIÓ
6.1. Descrits a les instruccions de regata
7. TROFEUS
Amb 5 embarcacions per cada grup establert segons les instruccions de regata es lliurarà trofeu al 1er, 2n i
3er classificat de cada grup.
8.ACTES SOCIALS
8.1 En finalitzar l'última prova del diumenge 2 de juny es farà una barbacoa a les 15h en el Club Nàutic El
Balís i tot seguit l'entrega de premis.

8.2 Cost del dinar: 6 €/Persona.
8.3 Amarrament gratuït la tarda del 2 de juny en el CN Balís.
9. RESPONSABILITAT
Els participants a les regates ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador, així com
qualsevol persona o entitat que participi en l’organització de les regates, es descarrega expressament de
qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i/o molèsties que poguessin esdevenir durant les
proves. Es remarca explícitament el que disposa la Regla 4 del RRV: “Un vaixell és l’únic responsable
de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”.
10. S’estableix un Comitè Responsable del Trofeu Maresme Nord, el qual es compondrà de: Comodors,
Capitans de Flota i Secretaris Tècnics dels tres clubs. Aquest Comitè tindrà facultat per modificar qualsevol
punt d’aquest Anunci, sempre abans del començament del Trofeu.
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