HALLOWEEN RACE ‘18
17 i 18 de Novembre de 2018
ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic Salou per delegació de la Federació Catalana de Vela (FCV), es complau en
anunciar i organitzar la Halloween Race’18, regata de Nivell 2, per les classes Làser STD., Làser
RAD. i Làser 4.7, els dies 17 i 18 de Novembre de 2018.
1 REGLES
1.1.- La regata es regirà per:
Les regles tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela (RRV) de la World
Sailing, edició 2017 – 2020.
Serà d’aplicació l’Apèndix P del RRV.
La Guia Esportiva de la FCV.
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata o els seus
Annexes, s’aplicarà la regla 63.7 del RRV.
1.2.- Com a regla de seguretat, s’exigirà als entrenadors i personal de suport dels regatistes, l’ús
de l’armilla de seguretat.
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 WS i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
4 INSCRIPCIONS
4.1.- És una regata limitada i tancada. (Apartat 1.3.1.6 de la Guia Esportiva FCV).
4.2.- Les inscripcions seran complimentades necessàriament on-line en el següent enllaç:
http://regatescnsalou.sailti.com/
4.3.- Els drets de inscripció són de 20€.
4.4.- Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels
documents següents abans de finalitzar el termini del registre:
a) Llicència federativa de l'any actual.
b) Carnet de Classe de l'any actual.
4.5.- El termini de la inscripció acabarà el dijous 15 de Novembre de 2018 a les 19:00 hores.
4.6.- El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després
d'aquesta data.
4.7.- El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades
de la butlleta de inscripció.
5 REGISTRE DE PARTICIPANTS, TÈCNICS I ACOMPANYANTS
5.1.- Cada participant haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, entre
les 09:00h i les 11:00h del dia 17 de Novembre de 2018.
5.2.- El registre es condiciona a la signatura del full de registre, la documentació requerida en el
punt 4.4 d’aquest Anunci i l’acceptació de responsabilitat.
5.3.- Caldrà que tots els entrenadors i acompanyants es registrin abans de les 11:00 hores del dia
17 de Novembre de 2018 presentant la següent documentació:
a) Llicència federativa de tècnic de nivell 1 o superior, vigent
b) Identificació de l’embarcació.
c) Títol adequat pel govern de l’embarcació
d) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.
f) Serà obligatori portar una radio VHF i està a l’escolta pel canal de l’àrea de regata
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5.4.- Un cop iniciada la primera prova del Campionat no es modificaran ni número de vela ni
categories de la llista d'inscrits. Una embarcació no inscrita correctament serà DNC a totes les
proves.
5.5 La llicència de Monitor col·laborador no serà considerada vàlida pel registre de tècnics.
6 PROGRAMA
6.1.- El programa de la competició serà el següent:
DATA
Dissabte,
17 Novembre de 2018
Diumenge,
18 novembre de 2018

HORARI
09:00 – 10:30
10:30
12:00
Al finalitzar
12:00
17:30

ACTIVITAT
Registre de participants
Reunió de patrons
Senyal d’atenció primera prova del dia
Plat calent pels regatistes
Senyal d’atenció primera prova del dia
Entrega de premis

6.2.- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores
6.3.- Hi han programades 6 proves per classe. No es faran més de 4 proves diàries per classe
6.4.- Proves necessàries per a la validesa del Campionat per cada classe 1
6.5.- Es descartarà 1 prova amb 5 proves vàlides per cada classe.
7 FORMAT DE COMPETICIÓ
El format de competició serà en flota
8 PUNTUACIÓ
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
9 PREMIS

Masculí

Làser STD.
1r, 2n i 3r de la gral.
1r. sots21
1r. Màster

Femení

Làser RAD.
1r, 2n i 3r. de la gral.
1r. sots19
1r. Màster
1a, 2a i 3a de la gral.
1a sots21
1a Màster

Làser 4.7
1r, 2n i 3r de la gral.
1r. sots16
1r. sots18
1a, 2a i 3a de la gral.
1a. sots16
1a. Sots18

.
10 RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
11 INSTRUCCIONS
11.1.- Les Instruccions de Regata estaran disponibles
http://regatescnsalou.sailti.com/. No es faran copies en paper.
11.2.- Durant els dies de la regata estaran publicades al T.O.A.

a

la

web

de

la

regata:

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

Salou, octubre de 2018.
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