XI REGATA COSTA BRAVA
MATARÓ – ILLES MEDES – PORT D’ARO
Recorreguts Regata I Creuer
7 i 8 de juny de 2019

ANUNCI DE REGATA

La 11ª edició de la Regata Costa Brava es celebrarà en aigües del Litoral Català els dies 7 i 8 de juny de 2019
organitzada pel Club Vela Mataró amb la col·laboració del C.N. Port d’Aro i el Port de Mataró.
A més del recorregut normal, Regata, (Mataró – Medes – Port d’Aro), hi haurà un recorregut més reduït, Creuer,
(Mataró – llosa de Palamós – Port d’Aro), destinat a vaixells de la classe Creuer.
1. REGLES
La regata es regirà per:
a) Les regles de regata tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF
2017 - 2020.
b) El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV i els seus annexos;
c) El Reglament RI actual.
d) Les Instruccions de regata.
2.0 CLASSES PARTICIPANTS.
2.1

Els vaixells hauran de tenir el certificat RI de 2019.

2.2

Els vaixells que no tinguin certificat RI 2019, el Comitè organitzador li assignarà un ràting que
serà inapel·lable

3.0 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.
3.1

S’establiran principalment sis grups classificatoris, que poden ser modificats a consideració del
Comitè organitzador en funció del nombre d’embarcacions inscrites.

Regata Costa Brava:
General
Creuer 1 – TCF > 1.001
Creuer 2 – TCF entre 1.000 i 0.951
Creuer 3 – TCF < 0.950
Creuer 4 – Tripulacions Reduïdes (Solitaris i A Dos)
Regata Costa Brava Creuers:
Creuer 1 – TCF > 0.961
Creuer 2 – TCF < 0.960
3.2

Per formar un Grup serà necessari un mínim de 5 vaixells. Es realitzarà una classificació General
de totes les embarcacions inscrites. Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada Grup i
pels primers en temps real per a cadascuna de les versions.
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4.0 INSCRIPCIONS
4.1

Les inscripcions es realitzaran a través del web www.clubvelamataro.com, abans del dilluns 3 de
juny de 2019, indicant recorregut regata o creuer i si es participa en tripulació reduida.

4.2

El Registre de participants queda condicionat a la presentació dels següents documents:
- Formulari d’inscripció degudament complementat.
- Certificat de navegabilitat vigent.
- Certificat vàlid de mesurament del vaixell inscrit
- Pòlissa de l’assegurança en vigor, amb cobertura de RC (danys a tercers i béns) fins a
330.566,66 Euros.
- Fotocopies de les llicències federatives 2019 tant del patró com dels tripulants o altra
assegurança segons cobertures establertes en el RD 849/03.
- Fotocòpia del títol del patró adient pel govern de l’embarcació.
- Justificant del pagament dels drets d’inscripció.

4.3

El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions després de la data assenyalada.
Les inscripcions que es realitzin fora de la data assenyalada rebran un recàrrec del 20% sobre
els drets d’inscripció.

5.0 DRETS D’INSCRIPCIÓ.
5.1

Els drets d’inscripció per els dos recorreguts són els següents:
Embarcacions Solitaris i A‐Dos: 70 € + 5 € per participant + 5 € + 5 € per participant per participant
Resta d'embarcacions: 100 € + 5 € per participant + 5 € + 5 € per participant per participant
Socis del Club Vela Mataró o del Club Nàutic Port d’Aro: 60 ó 90 € + 5 € per participant segons
tripulació + 5 € + 5 € per participant per participant

5.2

El pagament es pot fer 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:
Divendres 7 de juny.
- Registre de participants i entrega de les instruccions de regata.
- 16:00 h Reunió de Patrons
- 18:00 h Sortida de la REGATA COSTA BRAVA, Mataró – Illes Medes – Port d’Aro.
- 18:05 h Sortida de la REGATA COSTA BRAVA CREUER, Mataró – Palamós – Port d’Aro
(Sistema de compensació Temps sobre Distància)
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Dissabte 8 de juny
- Arribada de les embarcacions.
- 21:00 h Sopar de regata. - Entrega de trofeus.
7.0 AMARRAMENTS.
Les embarcacions participants tindran amarrament gratuït a Mataró el dijous 6 de juny i a Port d’Aro el
cap de setmana de la regata. En cas de necessitar més dies, cal posar-ho en coneixement del Club de
Vela Mataró amb prou temps a la fi de poder gestionar aquests amarraments.

8.0 RECORREGUTS.
Regata Costa Brava: Mataró – Illes Medes deixant-les per babord – Port d’Aro (70 MN).
Regata Costa Brava Creuer: Mataró – Llosa de Palamós deixant-la per babord – Port d’Aro (38,5MN).
9.0 ACTES SOCIALS
9.1

El dissabte dia 8 de juny tindrà lloc un sopar per a tots els participants de la regata i
acompanyants que ho desitgin, i posteriorment es realitzarà l’entrega de trofeus.
L’import d’aquest sopar és de 27 € + 5 € per participant i no està inclòs en el preu de la inscripció. S’haurà d’abonar
en formalitzar la inscripció o com a més tard abans del dilluns 3 de juny. No es poden garantir les
reserves fetes després d’aquesta data encara que s’hagin fet els pagaments corresponents.

C.V.M. Abril de 2019
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