XXIII Regata Mataró – Blanes - Mataró
19 i 20 de novembre 2022

Anunci de Regata
El Club Vela Mataró, amb el suport del Port de Mataró, l’ajuntament de Mataró i el Club Vela Blanes, es
complau en anunciar l’organització de la XXIII Regata Mataró – Blanes – Mataró d’acord amb el que es
disposa a la regla 89 del RRV de la World Sailing.
1.0 REGLES
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.
2.0 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 849/03.
3.0 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.
3.1 S’establiran dos grups classificatoris, que poden ser modificats a consideració del Comitè
organitzador en funció del nombre d’embarcacions inscrites.
Creuer 1 – Tripulació complerta
Creuer 2 – Tripulació reduïda: solitari i A2
3.2 Per formar un Grup serà necessari un mínim de 5 vaixells.
3.3 Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada Grup.
4.0 INSCRIPCIONS
4.1 La inscripció s’ha de realitzar per mail a info@clubvelamataro.com abans de les 19:00 del
dimarts 15 de novembre, on s’ha d’incloure la següent documentació:
•
•
•
•
•
•
•

Certificat RI
Assegurança del iot i rebut actiu
Titulació del patró
Certificat navegabilitat
Comprovant d'ingrés
Llicencies 2022
Confirmació assistència al sopar i quantitat de persones que assistiran

Passat el termini d’inscripció, el Comitè Organitzador no pot garantir la plaça d’amarratge
al port de Blanes.
No es considera una inscripció ferma si manca algun document.
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5.0 DRETS D’INSCRIPCIÓ.
5.1 Els drets de inscripció són de 55 € (45 € per a tripulacions reduïdes). Pels socis del CVM,
45€ i 35€ respectivament. En el cas de fer la inscripció abans de les 19:00 del dia 1 de
novembre, hi ha un descompte de 5€ a totes les modalitats.
5.2 Els iots participants del Club Vela Blanes estan exempts de drets de inscripció.
5.3 Si no s’abonen els Drets d'Inscripció, es considerarà només Preinscripció. Aquests drets es
podran fer efectius fent 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:
Dissabte 19 de novembre.
- 10:00 Reunió de patrons al bar el Pirata.
- 11:30 Sortida de la primera prova (Recorregut Mataró - Blanes – 18 milles).
- 21:00 Sopar de regata.
Diumenge 20 de novembre.
- 11:00 Sortida de la segona prova (Recorregut Blanes - Mataró – 18 milles)

7.0 AMARRAMENTS.
Els iots disposaran d’amarratge de cortesia gratuït al Port de Mataró la nit de divendres dia 18.
Els iots participants en aquesta regata disposaran d’amarrament al Port de Blanes durant la nit del
dissabte a diumenge.
Condició necessària: haver fet la inscripció abans del dimarts 15 de novembre. Només hi podran
participar els 20 primers vaixells inscrits.
8.0 ACTES
L'acte de Lliurament de Premis es durà a terme en lloc i data a decidir per l’organització.
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