TROFEUS SOCIALS de l’any 2022
del CLUB VELA MATARÓ
Pel seu millor desenvolupament crea les següents: NORMES GENERALS
I. Organismes: El Club Vela Mataró crea per aquesta Regata un Comitè de Regata i un Comitè de Protestes amb les
facultats que li concedeixen la regla 89.2 (b) del Reglament de Regates a Vela (RRV). Aquests Comitès tindran cura
d’aplicar amb el màxim rigor les infraccions detectades en el compliment de les Regles del RRV (2021-2024).
II. Responsabilitat: Tots els participants de la Regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè
organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l’organització de la Regata refusen responsabilitats deguts
a danys, lesions, pèrdues que puguin afectar a persones o coses, tant a terra com a la mar, com a conseqüència de la
participació en les proves emparades per aquestes Instruccions de Regates.
Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4 <Responsabilitat dels Participants>.“Es d’exclusiva responsabilitat d’un
iot decidir si participa en una prova o si continua en regata”.
Prendre part en la prova (prendre la sortida) implica el compromís per part del patró de disposar a bord de totes les
mesures de seguretat obligatòries i tenir el vaixell correctament despatxat, amb la ITB en vigor i en perfectes condicions
de navegació, estant al corrent de l’assegurança del vaixell i tripulació.
III. Publicitat: Aquesta Regata es considera de categoria C, d’acord amb la Reglamentació 20 de la ISAF.
D’acord amb la regla 89.2 (a) del RRV, es publiquen les presents:
INSTRUCCIONS DE REGATA
1. Escenari: El camp de regates quedarà situat davant Mataró.
2. Regles: Aquesta Regata es regirà per les vigents Regles del RRV - RI – RTC.
En cas de discrepància entre els anuncis i les Instruccions, prevaldran les Instruccions de Regata i les seves
modificacions, o les possibles fetes oralment des del Comitè de Regata.
Per infraccions a Regles de la Part 2 del RRV. L'infractor haurà de lliurar en el termini de presentació de protestes al
Comitè de Protestes un escrit explicant l'incident i quan i com ha complert la penalització. La falta de presentació
d'aquest escrit no serà en principi, motiu de desqualificació, però no es considerarà complerta la penalització en cas
de protesta. Aquesta presentació es farà al correu electrònic del Club. Pel mateix conducte es podran facilitar els
formularis de protesta.
3. Inscripcions:
Les inscripcions es formalitzaran a la mateixa línia de sortida al Comitè de Regata, en temps suficient, i també via
ràdio. Les inscripcions són lliures de drets per tots el iots.
Cada patró és l’únic responsable de l’assegurança del seu iot i del de la seva tripulació, i que estigui convenientment
despatxat, sota pena de desqualificació.
Totes les embarcacions navegaran amb certificat de tripulació independentment que naveguin en tripulació, solitaris ó
A2.
Les embarcacions que per motius de participació en alguna prova puntuable de la Copa Catalana de Creuers o en el
Campionat de Catalunya no permetin assistir a alguna prova de les lligues, seran classificats com a DNS i no com a
DNC. Per això, prèviament a la celebració de la prova ho hauran de comunicar al Comitè Organitzador.
Els vaixells que prenguin la sortida sense certificat de ràting se’ls hi estimarà (valor del vaixell idèntic ó similar més
ràpid més un 5% de penalització́ ) i seran classificats en el Grup corresponent segons indica el punt 6 del present Anunci
de Regata sense dret a reclamació́ .
S’efectuarà un descart per cada Trofeu.
4. Modificacions:
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4.1- Qualsevol modificació o avís a les Instruccions de Regata es donarà des de l’embarcació del Comitè de Regates,
pel canal de ràdio oficial de la prova, avisant d’aquest fet amb la bandera “L” en el pal de senyals.
5. Sistema de penalitzacions
S’aplicarà la penalització de puntuació segons la regla 44.3 del RRV 2021-2024 La penalització per infringir una regla
de la Part 2 serà del 5% del Temps Real emprat.
6. Programa:

Prova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Data
23-Jan
27-Feb
6-Mar
20-Mar
27-Mar
10-Apr
24-Apr
8-May
15-May
29-May
12-Jun
19-Jun
3-Jul
10-Jul
17-Jul
25-Sept
16-Oct
30-Oct
6-Nov
20-Nov
27-Nov
11-Dec
18-Dec

Nou Trofeu
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
1er semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre
2on semestre

Inclós a
Maresme Sud

Maresme Sud
Maresme Nord

Maresme Nord

Maresme Sud
Maresme Sud
Les Santes
Maresme Nord

Maresme Sud

Maresme Sud

Senyal de sortida: 12.00 hores. Si a les 13 hores no s’ha pogut donar el senyal d’atenció, la prova quedarà anul·lada.
7. Recorregut:
El Comitè de Regata, en temps suficient, indicarà per ràdio el recorregut de la prova del dia.
El recorregut escollit podrà ser escurçat quan les condicions meteorològiques així ho recomanin, donant el Comitè les
senyals visuals corresponents i avisant per ràdio.
Si el Comitè ho creu convenient podrà indicar que el recorregut es faci deixant les balises per estribord en aquest cas
mostrarà en el vaixell de Comitè una bandera verda.
7.1- Les boies de recorregut seran taronges.
8. Sortida:
La línia de sortida quedarà formada per la recta imaginària que uneix el vaixell del Comitè i la balisa de sortida, restarà
muntada durant deu minuts a comptar des del senyal vàlid de sortida.
Els iots que naveguin a prop de la línia de sortida durant el seu procediment i no l’haguessin pres en el temps esmentat,
es consideraran DNS a efectes de classificació i puntuació.
Senyals de sortida: segons la regla 26 del RRV . El Comitè podrà fer servir, si creu convenient, els senyals previstos
en la Regla 30 del RRV. Les banderes que es faran servir per els senyals d’atenció podran ser el numeral 1 o 2.
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9. Crides: Es faran d’acord amb la regla 29 del RRV.
10. Penalitzacions a la Sortida:
Es faran d’acord amb el que indica el RRV, l’embarcació que no compleixi segons el que diu la Regla 29 del RRV,
(OCS) serà penalitzada segons l’annex A del RRV.
11. Línia d’arribada:
La línia d’arribada estarà formada per la recta imaginària que uneix el vaixell del Comitè amb un banderí blau, i una
boia.
12. Temps límit:
Per a tots els vaixells, l’hora límit d’arribada són 2 hores després de l’hora oficial de sortida del seu grup.
13. Protestes:
La bandera de protesta serà una bandera vermella o la bandera de la lletra B del CIS.
Per que la Protesta tingui validesa el protestant haurà d’haver complert amb tot el que prescriu la Regla 61 del RRV.
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 el vaixell o vaixells als que vol protestar.
Les protestes emparades per la regla 64.3 RRV s’acompanyaran d’un dipòsit de 300 €.
14. Hora límit per protestar:
Per les característiques de les proves, el termini per presentació de Protestes serà abans de les 20 h, del dijous següent
a la celebració de la prova. El Comitè de Protestes convocarà als possibles implicats el dissabte immediat.
15. Classificació i sistema de compensació:
Es faran classificacions prova a prova, i una altra amb la suma de totes les proves celebrades de cada Trofeu (1er
semestre i 2on semestre).
Hi haurà una classificació per cada grup.
Només les embarcacions del CVM i dels clubs de vela del Masnou, Premia, Balís i Arenys figuraran a les classificacions.
Compensació: s’aplicarà la compensació de temps sobre temps amb vent mig.
S’establiran els següents grups Grup 1: Creuer. / Grup 2: Regata, on la diferencia es la longitud del recorregut.
16. Puntuació: S’aplicarà l’annex A10 del RRV., amb les següents modificacions:
DNF: 1 punt més dels vaixells participants en la prova d’aquell dia, va sortir però no va acabar
OCS: 1 punt més dels vaixells participants en la prova d’aquell dia
DNS: 2 punts mes dels vaixell participants. No sortit, però va acostar-se a la zona de sortida
DNC: 3 punts més als que han participat al trofeu. No sortit, però que ni es va acostar a la zona de sortida.
17. Iot que es retira abans d’acabar: Haurà de comunicar-ho per ràdio.
18. Canals de comunicació: Pel grup ”Regatistes Mataró” de WhatsApp s’anunciarà el Canal de VHF que tinguem
assignat.
19. Premis: Els anunciarà el Club Vela Mataró de la manera més adient.
Mataró, gener del 2022 / El Comitè de Regates
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