Anunci de regata
del:

CIRCUIT IOMCAT 2021
Canal Olímpic:
3 d’abril
Dàrsena de la Marina de Cubelles:
Dates pendents de confirmar
Autoritat organitzadora: CM CUBELLES, CANAL OLIMPIC DE CATALUNYA I
L’ASSOCIACIÓ IOMCAT DEVELARC
Amb el suport de: LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

El CIRCUIT IOMCAT 2021 de la Classe IOM està previst disputar-se en sis jornades
que celebraran en aigües del Canal Olímpic i de la Dàrsena de la Marina de Cubelles.
Les dates de les proves s’aniran confirmant durant al llarg de la temporada d’acord a
les possibilitats i restriccions per el COVID-19 que son canviants.
1. REGLES
1.1. La regata es regirà per:
1.2. Les regles tal com estan definides en el RRV 2021-2024,
1.3. L’annexa E del RRV 2021-2024.
1.4. Les regles de la classe « 1 metro » de velers R.C.
1.5. El sistema HMS per a velers R.C.
1.6. Les prescripcions de la Guia Esportiva de la FCV
1.7. El Annex –Protocol de seguretat en relació amb el COVID-19
1.8. Mesures de seguretat en relació amb el COVID-19
1.8.1. No es permetrà el accés a les instal·lacions a les persones amb una temperatura
corporal que superi els 37.2º graus ni d’aquells que es neguin a passar el control de
temperatura. Aquesta decisió no constitueix motiu per sol·licitar una reparació (això
modifica la RRV 62.1(a)).
1.8.2. El incompliment del “Protocol de seguretat en relació amb el COVID-19” podrà donar
peu, prèvia audiència, a la imposició de penalitzacions a discreció del Comitè de
Protestes.”

2. FREQÜÈNCIES
2.1. 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
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. ADMISSIBILITAT E INSCRIPCIÓ
3.1. La regata és oberta a tots els velers de classe « 1 metre » de vela RC.
3.2. Els regatistes residents a Catalunya i Espanya hauran de presentar en el moment de la
inscripció :
3.2.1. la Llicència Federativa vàlida de l’any en curs
3.2.2. Núm. de Vela aprovat per IOM.CAT
3.2.3. Socis:

Estar al corrent de pagament de la quota anual de IOM.CAT
NO Socis:
 Els drets d’inscripció per a patrons NO SOCIS de IOMCAT es de 10 €
3.2.4. Dies de les proves en el Canal Olímpic satisfer el drets d'entrada al Canal de 10€
per regatista al accedir al recinte.
3.2.5. El terminis d’inscripció finalitzen en funció del camp de regata:

A les proves al Canal Olímpic el dimarts anterior al cap de setmana a les 22
hores.

A les proves a la Dàrsena de la Marina de Cubelles el divendres anterior a les 22
hores.
3.2.6. L’organització te reservat el dret d’inscripció dels regatistes, una vegada finalitzat
el termini d’inscripció.
4. PROGRAMA
4.1. Dates de les regates : 3 d’abril

4.1 Dates de assignació del camp de regates
4.2 Confirmació d’inscripció ........................................
4.3 Control mesurament aleatori / muntatge del camp

CANAL OLIMP
3 d’abril
10:30 - 11:00
11:00 - 11:45

D.M. CUBELLES
10:00 - 10:15
10:15 - 10:45

4.4

Entrenaments lliures a les ....................................

-

10:15 - 10:45

4.5

Reunió de patrons a les ........................................

11:45 a 12:00

10:45 - 11:00

12:00
14:00
17:30

11:00
14:00
17:30

4.6 Senyal d’atenció 1ª prova a partir de les ..............
4.7 Pausa de 45 minuts per dinar
4.8 No es donarà cap senyal d’atenció després de les

5. INSTRUCCIONS DE REGATA
5.1. Les instruccions de regata estaran disponibles a la web IOM.CAT a partir del 1 d’ abril.
6. RECORREGUTS
6.1. Seran els descrits a les instruccions de regata i en funció de les condicions de vent.
7. CLASSIFICACIONS
7.1. S’utilitzarà el sistema HMS (es navegarà en format de 2 flotes a partir de 19 regatistes a
la línia de sortida)
7.2. 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).Es publicaran les
classificacions de cada prova amb un acumulat de la totalitat de les proves del CIRCUIT
IOMCAT.
7.3. Es lliuraran premis al cinc primers classificats del acumulat del CIRCUIT IOMCAT

8. SEGELLAT DE VELES I EQUIP
8.1. L’organització podrà efectuar controls de mesurament aleatoris.
8.2. 8.2 Totes les embarcacions participants estaran identificades amb el
corresponent Núm. de Vela assignat.
8.3. Tots els membres de la classe estaran al corrent de pagament.
9. RESPONSABILITAT
9.1. Els inscrits participen a la regata sota la seva única responsabilitat (Veure Regla 3 de la
Part 1 del RRV 2021-2024).
9.2. 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 del foro de la web www.iom.cat s’actualitzarà i ampliarà l’ informació de la
Regata.
11. VALIDESA DEL TROFEU
Aquestes regates del CIRCUIT IOMCAT son regates de Nivell 3 i seran vàlides per al
Rànquing IOM 2021 de la FCV.

Barcelona 26 de març de 2021

ANNEX: PROTOCOL DE SEGURETAT EN RELACIÓ AMB EL COVID‐19
MESURES DE SEGURETAT
A- Al accés a les instal·lacions es farà un control de temperatura amb termòmetre digital. Es
considerarà acceptable per sota de 37,2 º C.
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 Canal.
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 varada i avarada dels vaixells es farà respectant aquesta distància i per
ordre segons la llista d’inscrits de manera que no puguin coincidir en la mateixa zona varis
participants.
H- Es facilità el nom, número de llicència i telèfon de tots els participants.
I- No hi haurà cap convidat ni espectador a la prova.
J- Tots els participants hauran d’obeir a les ordres del jutge- director de la regata el qual serà
qui organitzarà la distribució i mobilitat dels participants.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La prova –Regata de vela a radio control - 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 el recorregut.
Durant el dia es faran mànegues fins l’horari que estableix les instruccions de regata.

