Anunci de regata
del:

I TROFEU CLUB MARITIM CUBELLES 2018
25 de novembre a la Tèrmica de Cubelles

Autoritat organitzadora: CM CUBELLES I L’ASSOCIACIÓ IOM.CAT DE VELA RC
Amb el suport de:

LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

El primer TROFEU CLUB MARITIM CUBELLES de la Classe IOM es disputarà en
aigües del Port de la Tèrmica de Cubelles.
1
1.1

REGLES
La regata es regirà per:
- Les regles tal com estan definides en el RRV 2017-2020, - L’annexa E del RRV
2017/2020.
- 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

2
2.1

FREQÜÈNCIES
En cas de no fer servir el 2.4, cada patró haurà de inscriure un mínim de 2
freqüències registrades i assignades per la Secretaria de Classe
És responsabilitat de cada patró verificar en tot moment que navega amb un canal
d’emissió que no provoca interferències a un altre regatista.

2.2

3
3.1
3.2

ADMISSIBILITAT E INSCRIPCIÓ
La regata és oberta a tots els velers de classe « 1 metre » de vela RC.
Els regatistes residents a Catalunya i Espanya hauran de presentar en el moment de la
inscripció :
- la Llicència Federativa vàlida de l’any en curs
- Núm. de Vela aprovat per IOM.CAT
- Estar al corrent de pagament de la cuota anual de IOM.CAT
- Els drets de'inscripció per a socis de IOMCAT es de 10 € i per la resta de inscrits 15 €.

3.3

El termini d’inscripció finalitza:
El divendres 23 de novembre a les 22 hores.

3.4

L’organització te reservat el dret d’inscripció dels regatistes, una vegada finalitzat el
plaç d’inscripció.

4
4.1

PROGRAMA
Dates de les regates :
Diumenge 25 de novembre.

4.2

Confirmació d’inscripció:..................................................................de 10:00h a 10:30h

4.3
4.4

Control de mesurament aleatori/Entrenament obert:.......................de 10:30h a 11:00h
Reunió de patrons............................................................................de 11:00h a 11:15h

4.5

Senyal d’atenció 1ª prova:...........................................................................a les 11:30h

4.6

No es donarà cap senyal d’atenció després de:............................................les 16:30h

5
5.1

INSTRUCCIONS DE REGATA
Les instruccions de regata estaran disponibles
a la web IOM.CAT a partir del 14 de novembre.

6
6.1

RECORREGUTS
Seran els descrits a les instruccions de regata i en funció de les condicions de vent.

7
7.1

CLASSIFICACIONS
S’utilitzarà el sistema HMS (es navegarà en format de 2 flotes a partir de 19
regatistes a la línea de sortida)
S’aplicarà el sistema de descarts descrit en el sistema HMS (a la quarta prova, a
la vuitena, a la setzena i a partir d’aleshores cada 8 proves).
No es realitzaràn sub-classificacions dels grups Or, Plata i Bronze Es lliuraran
premis al tres primers clasificats del Trofeu.

7.2

8 SEGELLAT DE VELES I EQUIP
8.1 L’organització podrà efectuar controls de mesurament aleatoris.
8.2 Totes les embarcacions participants estaran identificades amb el
corresponent Núm. de Vela (IOM.CAT).
8.3 Tots els membres de la classe estaran al corrent de pagament.

9

RESPONSABILITAT
Els inscrits participen a la regata sota la seva única responsabilitat (Veure Regla 4
de la Part 1 del RRV 2017-2020).
L’autoritat organitzadora no accepta cap responsabilitat en cas de danys materials o
personal, abans, durant o després de la regata.

10

INFORMACIÓ ADICIONAL
A través de les web www.iom.cat s’actualitzarà l’ informació de la Regata.

11 VALIDESA DEL TROFEU
Aquesta regata es la primera prova de la temporada; es una regata de Nivell 2
i serà vàlida per al Rànquing IOM 2018 de la FCV.

Barcelona 13 de novembre de 2018

