ANUNCI DE REGATA
V TROFEU CHRISTMAS RACE
12 DE DESEMBRE DE 2015
Les proves del V TROFEU CHRISTMAS RACE de la Classe I.O.M. es
disputaran en aigües del Port de Garraf.

1

1.1

INSTRUCCIONS DE REGATA

6.1

Les Instruccions de Regata estaran disponibles el dia 20 de
desembre en confirmar la inscripció.

7

RECORREGUTS

REGLES

La regata es regirà per:
- Les regles tal com estan definides en el RRV 2013-2016,
- L’annex E del RRV 2013/2016.
- Les regles de la classe « 1 metro » de velers R.C.
- El sistema HMS per a velers R.C.
- Les prescripcions de la Guia Esportiva de la FCV
- Les Instruccions de Regata
- Aquest Anunci de Regata

2

FREQÜÈNCIES

2.1

Cada patró haurà d’inscriure un mínim de 2 freqüències
registrades i assignades per la Secretaria de Classe.

2.2

És responsabilitat de cada patró verificar en tot moment que
navega amb un canal d’emissió que no provoca interferències a
cap altre regatista.

3

ADMISSIBILITAT I INSCRIPCIONS

3.1

La regata és oberta a tots els velers de classe « I.O.M.» de vela
RC.

3.2

Els regatistes que corrin per la comunitat catalana hauran de
presentar en el moment de la inscripció :
- La Llicència Federativa vàlida DE L’ANY EN CURS
- Targeta de Classe (adhesiu IOMCAT 2015)

3.3

El període de preinscripció finalitzarà el dia 11 de desembre a
les 16:00h i s’han de formalitzar a la web IOM.CAT. a través del
foro “Assamblea 2015”

4

DRETS DE PARTICIPACIÓ

4.1

Els drets d’inscripció requerits seran de 10€ per patró (5€ regata
+ 5€ samarreta).
Pels regatistes que no tinguin carnet de classe i vulguin
inscriure’s al Trofeu, tindrà un cost de 12€

4.2

6

5

PROGRAMA

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Data de la regata: el 12 de desembre de 2015
Assemblea IOM.CAT
Reunió de patrons:a les 11:50h
Senyal d’atenció 1ª prova: a les 12:10h
No es donarà cap senyal d’atenció després de les 15:10h
Dinar de germanor al Restaurant del Club a les 15:40h
Entrega de premis a les postres

Seran els descrits a les Instruccions de Regata i en funció de les
condicions de vent.
8

CLASSIFICACIONS

8.1

S’utilitzarà el sistema HMS (es navegarà en format de 2 flotes a
partir de 16 regatistes inscrits).

8.1

Són necessàries un mínim de 2 proves vàlides per la validesa
del trofeu.

8.2

S’aplicarà el sistema de descarts del HMS, a la quatre, a la vuit,
a la setze.

9

SEGELLAT DE VELES I EQUIP

9.1

L’organització podrà efectuar controls de mesurament aleatoris.

9.2

Totes les embarcacions participants estaran identificades amb el
corresponent Núm. de Vela (ANVRC) fixat segons les Regles de
Classe.

10

TROFEUS
Es lliurarà un trofeu als tres primers classificats de cada
categoria (or, plata i bronze).

11

RESPONSABILITAT
Els inscrits participen a la regata sota la seva única
responsabilitat (Veure Regla 4 de la Part 1 del RRV 2013-2016).
L’autoritat organitzadora no accepta cap responsabilitat en cas
de danys materials o personal, abans, durant o després de la
regata.

12

MODIFICACIÓ ANUNCI DE REGATES:
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el
present Anunci de Regata. (R89.2(a) del RRV)

13

DEIXALLES
Esta prohibit tirar deixalles, brossa o burilles de tabac a l’aigua o
a la zona assignada als patrons durant tot l’esdeveniment. La
penalitat per la infracció a aquest punt serà decidida pel Comitè
de Protestes i pot originar fins i tot la desqualificació d’un vaixell
a totes les proves.

GARRAF, desembre de 2015

