ANUNCI DE REGATES
CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST 2018-2019
27 i 28 d’octubre, CN EL BALÍS
A determinar de gener a determinar
A determinar de març, a determinar
(Regata Reserva A determinar de març, a determinar)

ANUNCI DE REGATA
1 REGLES

- La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2017-2020).
a.) Serà d’aplicació l’Apèndix P del RRV
b.) En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes i les
seves eventuals modificacions.
Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes l’ús de l’armilla salvavides mentre estiguin a
l’aigua.
c.) Sistema de Penalitzacions alternatives per la Classe Optimist de la Federació Catalana de Vela.

2 PUBLICITAT

- Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb 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 ISAF i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació

4 INSCRIPCIONS

Aquesta regata està reservada a tots aquells regatistes de la classe OPTIMIST grup1 i grup 2 de la FCV
temporada 2018-2019.
- Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi s’hauran d’enviar per
correu electrònic al club organitzador de cada regata junt amb el comprovant de pagament.

Els drets d’inscripció seran de 20€ per tripulant i regata. Aquets diners s’abonaran al compte bancari del
club organitzador (veure CC al punt 6 de l’anunci) Important especificar el nom del regatista relacionat
amb l’ingrés.

5 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS

- Cada entrenador haurà de confirmar la inscripció dels participants al seu càrrec a l’Oficina de Regata,
abans de les 10:00 hores del dissabte que comença la competició. El regatista que participi sense
entrenador haurà de ratificar la inscripció personalment.
- Els participants hauran de presentar llicència federativa i carnet de classe vigents.
- Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30 hores del dissabte, dia que
comença la competició presentant la següent documentació:
a) Llicència federativa de tècnic Nivell 1 o superior, vigent ( La llicència de monitor col·laborador no
serà valida per inscriure’s com a tècnic)
b) Identificació de l’embarcació.
c) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.
d) Serà obligatori portar una radio VHF amb el canal de l’àrea de regates.
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6

PROGRAMA i PREINSCRIPCIÓ

27 I 28 D’OCTUBRE: Trofeu N2 Optimist
•

El termini de la Preinscripció acabarà dia 18 d’octubre a les 19,00 hores.
CLUB NÀUTIC EL BALÍS
Carretera N-II. KM 651,5
08392 Sant Andreu de Llavaneras
Telf. 93 792 99 00
Web: http://cnelbalis.sailti.com/es/default/races/race/text/n2-classe-

optimist-es

DATA
Dissabte 27 de setembre del 2018
Dissabte 27 de setembre del 2018
Diumenge 28 de setembre del 2018

HORA
Fins 10:00 h
10:30h
12:00 h
11:00 h

ACTE
Registre participants
Reunió participants i entrenadors
Senyal atenció 1ª prova
Proves

A determinar DE GENER:
• El termini de la Preinscripció acabarà dia 20 de novembre a les 18,00 hores:

CLUB A determinar
....................
....................

Telf. ....................
WEB: ....................

A determinar DE MARÇ:
• El termini de la Preinscripció acabarà dia 20 de novembre a les 18,00 hores:

CLUB A determinar
....................
....................

Telf. ....................
WEB: ....................
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CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST 2018-2019
(REGATA RESERVA)
A determinar DE MARÇ:
• El termini de la Preinscripció acabarà dia 20 de novembre a les 18,00 hores:

CLUB A determinar
....................
....................

Telf. ....................
WEB: ....................

- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores, a no ser conseqüència
d’una crida general.
- Hi ha programades 6 proves. No es faran més de 4 proves diàries.
- Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1 proves.
- Es descartarà 1 prova cada 4 proves vàlides.
- El celebrarà una regata extra de Nivell2 ( Regata Reserva) si no es finalitzen un mínim de 10 proves en
les tres regates previstes.

7 FORMAT DE COMPETICIÓ:
- El format de competició serà en en flota per als grups 1 i 2 publicats a la web de la FCV.

8 IDENTIFICADORS:
-

És responsabilitat de cada regatistes portar l’identificador de grup corresponent en la ubicació
exacte.
Pel Grup 2 adhesiu GROC al màstil, rodejant tot el màstil, just a sota de les marques de regulació
de la vela.

9 PUNTUACIÓ:
- S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.

10 CANVIS NUMERO DE VELA I CATEGORIA:

- Un cop finalitzat el període de inscripció, serà obligació de cada entrenador o cap d’equip comprovar a la
relació d’inscrits publicada al TOA de cada regata N2 del circuit d’Optimist, que els numero de vela i les
categories de cada regatista son correctes. Un cop finalitzada la primera prova de cada regata N2 del
circuit d’Optimist, NO es modificarà cap categoria ni numero de vela, a no ser conseqüència d’una ruptura,
per la qual cosa s’haurà de tenir una autorització per escrit del comitè de regates autoritzant aquesta
modificació.

11 PREMIS:

- S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu.

12 RESPONSABILITAT:
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- Tots els participants ho fan sota la responsabilitat d'un tutor o entrenador.

13 INSTRUCCIONS:
- Les Instruccions de Regata s’entregaran el primer dia de cada regata.
14 ALTRES

- El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata. (R89.2 RRV)
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