Regata Inversa 2022
8 de Octubre de 2022
II Trofeu Stil Nautic

Anunci de Regata
La Regata Inversa es celebrarà en aigües del Litoral Català el dia 8 de octubre
de 2022, organitzada pel Club Vela Mataró amb el suport del Port de Mataró i
l’Ajuntament de Mataró, la col·laboració del Club Nàutic Premià, i la
esponsorització de Stil Nautic.
CARACTERISTIQUES
La regata inversa o de persecució es fonamenta en que per a un recorregut
donat, cada vaixell en funció del seu ràting té un temps estàndard per a fer aquest
recorregut i, si aquesta compensació es dóna a la sortida diferint la de cada
vaixell, a partir d’aquell moment la regata es converteix en una regata a temps
real. L’ordre d’arribades marca exactament la classificació de la prova.
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 2022, 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 mail a info@clubvelamataro.com abans del dijous
6 de octubre a les 19,00 H. Passat el termini d’inscripció, el Comitè
Organitzador no acceptarà cap més inscripció, ja que per les característiques
de la regata, cal tenir el llistat de vaixells participants amb prou anticipació.
Els drets d’inscripció per vaixell són 20€ per socis del CVM i 30€ per no socis
del CVM. En cas d’inscripció entre el 3 d’octubre a les 19,00 H i la data límit,
hi ha un cost addicional de 5€ per ambdós casos. Cal ingressar al compte del
Banc BBVA: ES91 0182 4170 0502 0801 0388, indicant “Regata Inversa –
Vaixell”.
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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 mail d’inscripció cal incloure la següent documentació:
•
•
•
•
•
•

Assegurança del iot
Titulació del patró.
Certificat RI.
Certificat navegabilitat.
Comprovant d'ingrés.
Llicencies 2022 de la tripulació.

4. RECORREGUT
El recorregut serà un trajecte costaner, amb sortida a Mataró, davant l’espigó
del Club Natació Mataró, per anar a deixar per babord una boia situada en la
posició 41º 29,479 N – 002º 23,202 E (Premià), rumb 234º, distància 4 MN:
arribada entre boia i llum verd del Port de Mataró,
Total de 7 milles nàutiques.
5. PROGRAMA
Dia: 8 de octubre de 2022: Senyal d’atenció al primer vaixell a les 11:30 hores.
Donades les característiques de la prova, la reunió de patrons no es
obligatòria, però si recomanada. Es farà a les 10:00 al Bar El Pirata del Port
de Mataró.
Cada vaixell participant tindrà la seva corresponent compensació de temps, i
per tant el temps de retràs en prendre la sortida respecte al primer vaixell a
sortir. El vaixell amb ràting més baix (teòricament més lent) és el primer en
sortir, i el més ràpid surt l’últim.
Cada vaixell ha de respectar el seu propi temps de sortida, en especial el que
es refereix als temps d’atenció (5’ abans), preparació - motor apagat (4’
abans), últim minut i sortida. És important no interferir amb els vaixells que ja
estiguin en procediment de sortida.
El Comitè podrà donar instruccions i avisos per ràdio referents a la sortida,
però és obligació de cada vaixell estar a punt i complir amb les seves pròpies
obligacions de sortida.
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Si després de les 13:00 hores no s’ha pogut donar el senyal d’atenció al
primer vaixell, la prova quedarà anul·lada.
6. TEMPS LIMIT
Per a tots els vaixells, a les 16:00 h.
7. GRUPS DE CLASSIFICACIÓ
Els participants s’agruparan inicialment en 2 grups classificatoris que podran
ser modificats pel Comitè de Regata en funció dels vaixells inscrits:
• Grup 1: Iots amb certificat RI vàlid i TCF ≥ 0,985
• Grup 2: Iots amb certificat RI vàlid i TCF < 0,985
8. CLASSIFICACIÓ
Pel fet que les compensacions de temps (temps sobre distància) ja es donen
amb la sortida diferida de cada vaixell, l’ordre d’arribada correspon
exactament amb la classificació de la regata.
9. PREMIS
Tindran premi els tres primers classificats de cada grup.
10. REPARTIMENT DE PREMIS
L’acte de lliurament de premis es durà a terme en lloc i data a decidir per
l’organització.
11. AMARRAMENTS
Port de Mataró ofereix uns amarraments per a la nit de divendres. Els que hi
estiguin interessats, hauran de posar-se en contacte amb el Club a la fi de
veure disponibilitats.
Mataró, 22 de setembre del 2022
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