XIII Regata Costa Brava 2022
Mataró – Llosa de Palamós - Mataró
4-5 de Juny de 2022

Anunci de Regata
La 12a edició de la Regata Costa Brava es celebrarà en aigües del Litoral Català els dies 4 i 5 de juny de
2022 organitzada pel Club Vela Mataró amb la col·laboració del Ajuntament de Mataró i del Port de
Mataró.
1.

REGLES
1.1 La regata es regirà per:
a) Les regles de regata tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de
World Sailing (WS) 2021 - 2024.
b) El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV i els seus annexes;
c) El Reglament de Mesurament RI.
d) Les Instruccions de regata.

2.

CLASSES PARTICIPANTS
2.1 Els vaixells hauran de tenir el certificat RI de 2022.
2.2 El vaixell que no tingui certificat RI 2021, podrà 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

3.

INCRIPCIONS
La inscripció es podran per correu electrònic a info@clubvelamataro.com abans del dimarts 31 de
maig a les 19,00 H. Passat el termini d’inscripció, el Comitè Organitzador no acceptarà cap més
inscripció. Per poder gaudir de preu d’inscripció reduïda, el dia límit es el 24 de maig de 2022.
Els drets d’inscripció son els de la taula següent i cal ingressar al compte del Banc BBVA: ES91 0182
4170 0502 0801 0388, tot indicant el nom de vaixell
Solitaris / A2
Socis CVM
no socis CVM

Tripulació
35 €
50€

45 €
60 €

Inscripció abans
de 24 de maig de
2022 a les 19:00
Descompte de 5€
Descompte de 5€

Cada patró és l’únic responsable de l’assegurança del seu iot, que estigui convenientment despatxat i
de que cada tripulant tingui l’assegurança segons cobertures establertes en el RD 849/03.
Al correu electrònic d’inscripció cal incloure la següent documentació:
1. Certificat RI 2022
2. Certificat navegabilitat.
3. Assegurança del iot
4. Titulació del patró.
5. Comprovant d'ingrés.
6. Llicencia FCV 2022 de tota la tripulació.
7. Mòbil del contacte per incloure al grup de participants
Club Vela Mataró
info@clubvelamataro.com
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4.

GRUPS DE CLASSIFICACIÓ
Els participants s’agruparan en 4 grups classificatoris que podran ser modificats pel Comitè de Regata
en funció dels vaixells inscrits:
- Classe Regata- Solitaris i A2
- Classe Regata, inclou tripulació, A2 i solitaris
- Classe Creuer – Solitaris i A2
- Classe Creuer, inclou tripulació, A2 i solitaris

5.

RECORREGUT
Els recorreguts seran:
Classe Regata: Mataró - Llosa de Palamós (per babor) – Mataró. (74 milles aprox).
Classe Creuer: Mataró – Boia oceànica Blanes (per babor) – Mataró. (36 milles aprox).
Les posicions exactes de les balises quedaran establertes en les Instruccions de Regata.
El control del pas per boies es farà mitjançant l’APP eStela, totes les embarcacions hauran de
descarregar aquesta aplicació, disposar d’un telèfon connectat en tot moment i tenir un sistema de
carrega.

6.

PROGRAMA
El programa de proves i actes serà el següent:
Dissabte 4 de juny
- 09:30 h Reunió de Patrons
- 11:00 h Sortida Regata.
- 11:15 h Sortida Creuer
Diumenge 5 de juny
- 21:00 sopar i entrega de premis

7.

TEMPS LIMIT
S’establirà un temps límit general, per el diumenge 5 de juny a les 16:00 h.
El temps límit de cada embarcació es publicarà i es comunicarà a la reunió de patrons.

8.

PREMIS
Tindran premi els tres primers classificats de cada grup.

9.

SOPAR i REPARTIMENT DE PREMIS
El dia 5 a les 21:00h hi haurà un sopar en el restaurant per determinar, al mateix port de Mataró, amb
el repartiment de premis corresponents a les classificacions de la regata.
Club Vela Mataró
info@clubvelamataro.com
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10. AMARRAMENTS
Port de Mataró ofereix uns amarraments per a les nits anteriors i posteriors. Els que hi estiguin
interessats, hauran de posar-se en contacte amb el Club a la fi de veure disponibilitats.

Club Vela Mataró
info@clubvelamataro.com

