ANUNCI DE REGATES
El Club Nàutic l’Escala, d’acord amb el que disposa la Regla 89.1 (c) del RRV de la World Sailing, i
per delegació de la Federació Catalana de Vela, es complau en anunciar i organitzar el
CAMPIONAT DE CATALUNYA per a les classe OPTIMIST G1 i G2, els dies 14, 15, 21 i 22 d’abril de
2018.
1-

REGLES

Aquest Trofeu es regirà per:
a)
b)
c)
d)

El reglament de Regates a Vela de la World Sailing (2017-2020).
Les Prescripcions de la Real Federación Española de Vela.
La Guia esportiva de la Federació Catalana de vela.
Les regles de la classe OPTIMIST. Sistema de penalitzacions alternatives per la classe
Optimist de la FCV.
e) Per el present Anunci, les Instruccions de regates i les possibles modificacions.
El personal de suport i entrenadors hauran de complir amb les obligacions de les Autoritats de
la Marina, estar en possessió de les titulacions, així com estar equipats amb els elements de
flotació personal corresponents.
2-

PUBLICITAT

Els participants podran exhibir publicitat individual segons la Reglamentació 20 de la WS i les
prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.

3-

ELEGIBILITAT

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

4-

INSCRIPCIÓNS

Es una regata reservada per a la classe OPTIMIST.
La data límit d’inscripció serà el dia 07 d’abril de 2018 a les 18:00h.
Les inscripcions s’hauran de realitzar mitjançant l’enllaç de la regata a la web del club:
http:/www.nauticescala.com/ca/campionat-catalunya-optimist-2018.php
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Els drets d’inscripció són 30,00.€ per tripulant. Aquest drets d’inscripció s’abonaran
obligatòriament a través de l’enllaç anterior en el moment de realitzar la inscripció.
El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després del 07
d’abril de 2018. En aquest cas, els drets d’inscripció seran de 50,00€.
5-

REGISTRE DE PARTICIPANTS I ENTRENADORS

Tots els participants o els seus representants hauran de confirmar i signar el full d’inscripció.
Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha presentat els documents següents:
a) Llicencia d’esportista de l’any en curs.
b)Carnet de Classe de l'any en curs.
c) Documentació acreditativa de l’any de naixement.
Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin https://goo.gl/m915Ui abans del dia 07
d’abril de 2018.
Els entrenadors registrats després del dia 07 d’Abril de 2018 haurà de fer efectiu el pagament
de 50 €, per poder fer ús del servei de grua, varada i pàrquing de remolc.
Serà obligatori presentar en el moment de registre la següent documentació:
a)
b)
c)
d)

Llicència de Tècnic Nivell 1 o superior, de l’any en curs
Rebut de l’assegurança de l’embarcació.
Certificat de Navegabilitat.
Titulació Nàutica

Serà obligatori portar una radio VHF i estar a l’escolta pel canal de la regata durant la celebració
de les proves.
Només en el cas de rebre tota la documentació s’enviarà una autorització per fer ús de la grua.
ACOMPANYANTS:
Els acompanyants, que no siguin identificats com a entrenadors i que vulguin fer servir la seva
embarcació i necessitin el servei de grua i amarrament, caldrà que es registrin
https://goo.gl/m915Ui abans del dia 07 d’abril de 2018. Els acompanyats es comprometen a no
interferir en el correcte desenvolupament de la regata i a ajudar en tasques de seguretat si així
fos necessari. En cas de no complir aquest punt, no podrán disposar d’aquest servei
gratuïtament.
Els acompanyats registrats després del dia 07 d’Abril de 2018 haurà de fer efectiu el pagament
de 50 €, per poder fer ús del servei de grua, varada i pàrquing de remolc.
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Serà obligatori presentar en el moment de registre la següent documentació:
a) Rebut de l’assegurança de l’embarcació.
b) Certificat de Navegabilitat.
c) Titulació Nàutica
Només en el cas de rebre tota la documentació s’enviarà una autorització per fer ús de la grua.

6-

PROGRAMA

DIA

ACCIÓ

HORA

Dissabte, 14 d’abril

Registre participants, entrenadors i
acompanyants

09:30 a 10:30 hores

Dissabte, 14 d’abril

Reunió d’entrenadors i
acompanyats

11:00 hores

Dissabte, 14 d’abril

Senyal d’atenció 1ª prova del dia

13:00 hores

Diumenge, 15 d’abril

Senyal d’atenció 1ª prova del dia

12:00 hores

Dissabte, 21 d’abril

Senyal d’atenció 1ª prova del dia

12:00 hores

Diumenge, 22 d’abril

Senyal d’atenció 1ª prova del dia

12:00 hores

Diumenge, 22 d’abril

Lliurament de trofeus i pica-pica

17:00 hores

És donarà menjar als regatistes cada dia al finalitzar les proves.
L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores.
Hi han programades 12 proves.
No es navegaran més de 4 proves diàries.
7-

FORMAT DE COMPETICÓ

El format de competició serà de flota
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8-

PUNTUACIÓ

S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
Seran necessàries 2 prova per a la validesa del Campionat.
Es descartarà una prova de cada 4 proves vàlides.
9-

PREMIS

Es donaran els següents premis:
Els tres primers classificats de la categoria A, B i C dels grups G1 i G2
La Federació Catalana de Vela atorgarà les següents medalles:
1er, 2on i
1er, 2on i
1er, 2on i
1er, 2on i
1er, 2on i
1er, 2on i
1er, 2on i
1er, 2on i

3er de les categories Sots 13 masculí del G1
3er de les categories Sots 13 femenina del G1
3er de les categories Sots 16 masculí del G1
3er de les categories Sots 16 femenina del G1
3er de les categories Sots 13 masculí del G2
3er de les categories Sots 13 femenina del G2
3er de les categories Sots 16 masculí del G2
3er de les categories Sots 16 femenina del G2

S’especificaran en el TOA en el transcurs del Campionat altres possibles guardons.
10-

RESPONSABILITAT

Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
11-

INSTRUCCIONS

Les Instruccions de Regata estaran penjades a la web de la regata a partir del 11 d’abril de 2018.
Seguint la política ambiental del Club no s’entregaran en paper.
El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.
12-

ENTRENAMENTS FORA DELS DIES DEL CAMPIONAT

Qualsevol equip o regatista que vulgui utilitzar les instal·lacions del Club Nàutic l’Escala per
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entrenar fora dels dies especificats de regata, ho haurà de sol·licitar a l’Oficina Esportiva del
Club a esport@nauticescala.com
13- ALLOTJAMENT:
Viñoles – Incoming & Services – Mail a: josep.comaposada@vinolas.com - Ref: Optimist

L’Escala
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