III CATALONIA IOM RACE 2017
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VELA

Classe IOM
ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic Garraf, organitza la III CATALONIA IOM RACE, a les aigües del port de la Tèrmica de Cubelles, que a
més serà Campionat de Catalunya 2017, per delegació de la Federació Catalana de Vela, amb la Col·laboració de la
secretaria de la Classe IOM. La regata serà els dies 13 i 14 de maig de 2017.

1 REGLES La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela, edició 2017 - 2020.
a) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
b) - Les regles de la classe I.O.M. de velers R.C.
c) - L’annex E del RRV 2017/2020.
d) - El sistema HMS per a velers R.C.
e) - Decàleg de comportament IOM.CAT
f) - L’establert en el present anunci de regates (AR), les instruccions de regates (IR) i
g) les instruccions de la medició (IM)
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.

2 PUBLICITAT –
Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la Reglamentació 20
de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació. - Es podrà exigir als participants l’exhibició de Publicitat
d’acord amb l’apartat 20.3 (d)(i) de la Reglamentació 20 del Codi de Publicitat de la ISAF.

3 ELEGIBILITAT –
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la ISAF i les
Prescripcions RFEV a dita reglamentació

4 INSCRIPCIONS –
Es una regata oberta, però limitada a 50 IOM. Donant prioritat als IOM de la territorial catalana, que tindrà dret
d’inscripció en front a d’altres territorials o altres països.
- Les inscripcions es realitzaran a la pàgina www.iom.cat al Foro “Inscripcions III CATALONIA IOM RACE 2017”.
- Els drets d'inscripció són 40€ per embarcació.
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Aquest drets d'inscripció es remetran al inici del campionat a l’oficina de regata, durant l’entrega de documentació a
l’oficina de la regata.
- El termini d'inscripció finalitzarà el 10 de maig de 2017 a les 22:00 hores.
- L’organització es reserva el dret d’admetre inscripcions després del dia límit i els drets d’inscripció després del 10 de
maig, els drets d’inscripció seran de 50€ per embarcació.

5 REGISTRE DE PARTICIPANTS - Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 10:30 hores del dia
13 de maig.
- El registre es condiciona a la signatura del full de registre, i acceptació de responsabilitat, i presentar la següent
documentació:
a) Llicència federativa de l'any actual.
b) Carnet de Classe de l'any actual

6 PROGRAMA DATA
13 de Maig
13 de Maig
13 de Maig
13 de Maig
13 de Maig
14 de Maig
14 de Maig
14 de maig

-

HORA
9:30h a 10:30h
Fins a les 11:30h
Fins a les 11:45h
A les 11:50h
A les 12:05
A les 11:40
A les 11:55
A les 16:00h

ACTE
Registre de Participants
Entrenaments Lliures
Control de pesatge d’embarcacions
Reunió de Patrons
Senyal d’Atenció 1ª Prova
Reunió de Patrons
Senyal d’Atenció 1ª Prova del dia
Clausura i entrega de premis

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:30 hores
No hi ha límit de proves programades.
Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 3.
Els descarts seran a la prova 4, 8, 16, 24, 32, 40, a partir d’aquí cada 8 proves realitzades (Sistema HMS).

7 FORMAT DE COMPETICIÓ -Format de competició serà el HMS.
- Si el Grup Bronze aconsegueix tenir 10 embarcions inscrites, tindran grup de classificació propi i navegaran a part de
la resta de la flota.
-Les proves seran amb el sistema non-stop (amb una parada de 30 min dissabte).
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8 PUNTUACIÓ S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.

9 ARBITRATGE - Les proves seran d’arbitratge directe i amb l’ajut d’observadors (previst a l’apèndix E.5.2 del RRV).
- També hi haurà el sistema simplificat per a l’audiència de les protestes SYRPH 2013 de la IRSA.

10 SEGELLAT DE VELES I EQUIP - L’organització podrà efectuar controls de mesurament aleatoris.
- Els números de veles hauran de ser ben visibles per al comitè de regates i per a tots els regatistes i en les
dues veles.

11 PREMIS S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu.

12 RESPONSABILITAT Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

13 INSTRUCCIONS Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 09:45 hores del dia 21 de maig de 2016, en el moment de
signar el registre de la inscripció, o també estaran disponibles a la web www.iom.cat a TOA ON-line a partir del dia 20
de maig.

14 El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.
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