Anunci de Regata
28 i 29 de novembre
Classe: Vela Radiocontrol IOM (International One Metre)
Club organitzador: CLUB MARITIM CUBELLES
Per delegació de: FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
Amb la col·laboració de : IOM.CAT
Amb el suport de : BARCELONA INTERNATIONAL SAILING CENTER

Per delegació de la Federació Catalana de Vela el Club Marítim Cubelles organitza amb la
col·laboració de IOM-CAT el Campionat de Catalunya de la classe IOM, que es disputa a
les aigües del Port Fòrum de Barcelona.
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
- [NP][DP] Annex A – Protocol de seguretat en relació al COVID.
- [NP][DP] Annex B – Declaració de Responsabilitat en relació al COVID.
- [NP][DP] Annex C – PROTOCOL PER ÚS D’UNA ZONA DEL RECINTE I
LÀMINAD’AIGUA DEL PORT FORUM

2
FREQÜÈNCIES
2.1 Cada patró haurà de inscriure un mínim de 2 freqüències registrades
i assignades per la Secretaria de Classe, en cas de navegar en freqüència de 40 Mhz.
2.2 És responsabilitat de cada patró verificar en tot moment que navega amb un canal
d’emissió que no provoca interferències a un altre regatista.
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 confirmació d’inscripció personalment a l’Oficina de Regates :
- Original de la Llicència Federativa d’Esportista vàlida de l’any en curs
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- Original de Targeta de Classe (ANVRC), o constar com a associat a la relació de
la web de la ANVRC
- L'admissibilitat queda condicionada a la signatura de:
1. full d’inscripció
2. Declaració de Responsabilitat COVID -19 Annex B.
- 2 jocs de cristalls, en cas de navegar amb 27 / 35 / 40 / Mhz.
3.3 Les inscripcions s’han de formalitzar via la web de la Associació IOMCAT en el apartat
del foro Competició.
Link: http://iom.cat/web/forum/12-area-de-competicio
3.4
El termini d’inscripció finalitza el 20 de novembre a les 22 hores. Les inscripcions
rebudes a posterior d’aquesta data, seran avaluades per l’organització.
3.5
L’organització te reservat el dret d’inscripció dels regatistes, una vegada finalitzat el
termini d’inscripció.
4

5
5.1

DRETS D’INSCRIPCIÓ
4.1

Els drets requerits a l’ inscripció serà de 40 €.

4.2

Aquest import es farà efectiu en el moment de la confirmació d’inscripció

PROGRAMA
Dates de les regates :
Dissabte 28 de Novembre del 2020

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Confirmació d’inscripció i Mesurament .............................................de 8:30h a 10:45h
Entrenament obert:..........................................................................de 10:45h a 11:15h
Reunió de patrons.......................................................................................a les 11:30h
Senyal d’atenció 1ª prova:..........................................................................a les 11:50h
No es donarà cap senyal d’atenció després de:...........................................les 16:30h

Diumenge 29 de Novembre del 2020
5.7
5.8
5.9

Reunió de patrons.......................................................................................a les 10:15h
Senyal d’atenció 1ª prova del dia ................................................................a les 11:00h
No es donarà cap senyal d’atenció després de:..........................................les 15:00h

6
6.1

INSTRUCCIONS DE REGATA
Les instruccions de regata estaran disponibles a la web IOMCAT a partir del 25 de
novembre del 2020 o al mateix dia al pagament de l’ inscripció.
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7
7.1

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

8
8.1
8.2

CLASSIFICACIONS
S’utilitzarà el sistema HMS (es navegarà en format de flotes)
Durant la Reunió de Patrons el Comitè decidirà quantes flotes i quants regatistes hi
haurà a la línia de sortida.
S’aplicarà el sistema de descarts descrit en el sistema HMS, de 1 descart a la prova
4, el 2º descart a la prova 8 i a partir d’aleshores, cada 8 proves..

8.3

9 SEGELLAT DE VELES I EQUIP
9.1
Es farà Medició Obligatòria segons horari descrit en aquestes AR Punt 5.2 de:
1. Casc sencer amb aparell 1 (Pes Mínim 4.000 Grams)
2. Bulb (Pes Màxim 2.500 Grams)
9.2
L’organització podrà efectuar controls de mesurament aleatoris durant tot el
Campionat.
9.3
Totes les embarcacions participants estaran identificades amb un Núm. de Vela fixat
segons les Regles de la Classe.
10

RESPONSABILITAT
Els inscrits participen a la regata sota la seva única responsabilitat (Veure Regla 4
de la Part 1 del RRV2017-2020 ).
Les autoritats organitzadores, col·laboradores o que donen suport no accepten cap
responsabilitat en cas de danys materials o personal, abans, durant o després de la
del Campionat.

11 INFORMACIÓ ADICIONAL
A través de les web: http://iom.cat/web/ a on s’actualitzarà l’ informació de la Regata.
12

TROFEUS
S’han establert trofeus per els següents:
-

13

Medalles de la FCV segons estableix la Guia Esportiva de la FCV ( només
optaran a medalles de la FCV els regatistes amb llicència de la FCV)
LOGÍSTICA

Hi haurà espai reservat una zona de pàrquing per als regatistes i acompanyants.
(sol·licitar cartell d'autorització en arribar a la Secretària de Regates).

14

El present anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la regla 89.2.a del RRV.
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ANNEX A
[NP][DP] Protocol de seguretat en relació al COVID-19.
REGATA CAMPEONAT DE CATALUNYA DE RADIOCONTROL CLASE IOM A LES INSTAL∙LACIONS DEL FORUM
MESURES DE SEGURETAT
A- A l’accés a les instal·lacions es farà un control de temperatura amb termòmetre digital. Es
considerarà acceptable per sota de 37,5 º
En cas de que un participant tingui una temperatura superior no podrà participar a la regata i
haurà de marxar.
B- Els participants hauran de portar mascareta durant tot el temps que estiguin dins del recinte
del Forum
C- Es posaran a disposició dels participants 2 dosificadors de solució hidroalcohòlica
D- Es posarà un rotllo de paper i solució desinfectant per netejar els elements comuns que, en
cas que un altre participant hagués de tocar-lo, es pogués fer una neteja-desinfecció
E- Els equips de muntatge del camp de regata, boies, motor, embarcació només seran
manipulades per la mateixa persona. En cas de tenir que intervenir una segona persona es
netejarà i desinfectarà tots els elements.
F- Els participants mantindran una distància de seguretat de com a mínim 2 metres. Es
situaran en el perímetre del canal mantenint aquesta distància durant el transcurs de les
proves.
G- Les operacions de botadura i avarada dels vaixells es farà respectant aquesta distància de
seguretat.
H- Es facilità el nom, número de llicència i telèfon de tots els participants.
I- Tots els participants hauran de obeir a les ordres del jutge- director de la regata el qual serà
qui organitzarà la distribució i mobilitat dels participants.
J- Es preveu una assistència de 20 a 25 persones en total.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La prova –Regata de vela a radiòcontrol - consisteix en una “cursa” de vaixells controlats a
través d’un comandament a distància. El regatista ha de completar un recorregut anomenat
barlovent -sotavent en el qual hi ha unes boies que ha de deixar per la banda que estableix
dit recorregut a mode de circuit fins completar-lo.
Durant el dia es van fent mànegues fins l’horari que estableix les instruccions de regata.
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ANNEX B
Declaració de Sotmetiment de Rsponabilitata les Regles Específiques de la Pandèmia
Regatista
Cognoms
Nom
Tfn. de contacte
Club
Nº de Vela
Direcció de l’Allotjament durant
la competició
Pare, mare, tutor(a)
DNI nº
Cognoms
Nom
Tfn. de contacte
El/la sota signant, DECLARA:
- Sotmetre’s diàriament al control de la temperatura corporal a l’entrar a les instal·lacions i en
ocasions que sigui necessari.
- Ser coneixedor de l’obligació de romandre al seu domicili o allotjament en cas de febre superior a
37,5º o en presencia d’altres símptomes relacionats amb el virus SARS-COV-V2.
- Ser coneixedor que si presenta símptomes compatibles amb el virus es compromet a comunicarho al responsable de protocol de la regata, tornar immediatament al seu domicili o allotjament i a no
romandre a les instal·lacions esportives.
- No haver estat en contacte directe amb persones diagnosticades positives al virus.
- No haver transitat o viatjat a o des de llocs sotmesos a quarantena.
- Comprometre’s a respectar totes las normes e instruccions, especialment la distancia
interindividual, i a observar las regles de higiene, especialment una freqüent neteja de mans i l’ús
de la mascareta en tot moment que no sigui possible mantenir una distancia interindividual de 1,5
metres, tant a terra com a mar.
- Que el número de telèfon indicat és el numero actiu en el que es podrà localitzar en cas de ser
necessari.
- Ser coneixedor que els responsables de las instal·lacions no poden garantir la plena seguretat en
las instal·lacions en aquest context, assumint personal e individualment totes les conseqüències i
responsabilitats.

En/na_________________________________, a _____ d _____________________de 2020
Signatura (pare/mare/tutor/a en cas de menors)

Annex C
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PROTOCOL PER ÚS D’UNA ZONA DEL RECINTE I LÀMINA D’AIGUA DEL PORT
FORUM DURANT LA REGATA CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RÀDIO CONTROL
CLASE IOM

ZONA DE VARADA I ESTACIONAMENT DE VEHICLES
Es proposa que la zona assenyalada com a “ZONA A” en el plànol adjunt es destini a
aparcament de vehicles i zona de muntatge d’embarcacions.
Els participants hauran d’aparcar els vehicles de manera ordenada i amb la part de
davantera en direcció a la tanca.
La zona de varada i muntatge d’embarcacions assenyalada en el plànol com a “ZONA B”
ZONA DE NAVEGACIÓ I BOTADURA
Es proposa que la zona assenyalada com a “ZONA C” sigui l’espai on els regatistes
controlin les embarcacions durant la regata.
ZONA DE NAVEGACIÓ
Es proposa que la zona assenyalada com a “ZONA D” sigui destinada a navegació. En
principi es preveu vent del SW la qual cosa deixa la zona de control paral·lela a la de
navegació.
Al ser una zona on hi ha transit d’embarcacions recreatives del Port Fòrum es senyalitzarà
amb dues boies tipus regata a mar obert de manera que les embarcacions que entrin i
surtin durant la regata puguin navegar lliurement i sense restriccions per una franja de 20
metres entre el espigó i la zona “C” de control.
També es disposarà d’una barca tipus pneumàtica pel bèl·licament, rescat i per controlar la
zona.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
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