I I I TROFEU SYN ERA M ATCH RACE
ANUNCI DE REGATA

Arenys de Mar, 27 i 28 de novembre
1 . El Club N à ut ic Are nys de M a r, es complau en anunciar i organitzar el TROFEU SYNERA MATCH
RACE corresponent a la regata de MATCH RACE els dies 27 i 28 de novembre 2010.
Club Nautic Arenys de Mar Zona Portuària, s/n- 08350 Arenys de Mar
Tel : +34 937921600 Fax: +34 937920744
e-mail: vela@cnarenys.com
2. Situació
Es celebrarà davant del port d Arenys de Mar
3.Grau o Nivell
El II Trofeu Synera Match Race es provisionalment una regata de grau 4. Aquest regata esta subjecta
a revisió pel subcomitè de Match Race de la ISAF. Aquesta regata pots ser recalificada en qualsevol
moment pel subcomite de las ISAF
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PROGRAMA PROVISIONAL
DATA

Dissabte 27 de novembre 2010

HORA

ACTE

10:00 h

Registre participants

11:00 h

Reunió de patrons

12:30 h

Senyal atenció 1ª prova

11:00 h
Diumenge 28 de novembre 2010

Reunió de patrons
Senyal atenció 1ª prova

12:30 h
al finalitzar lliurament de premis
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ELEGIBILITAT
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

El Comitè Organitzador seleccionarà de totes les sol·licituds rebudes els 8 patrons
participants. La llista d inscrits estarà disponible a la pagina web www.cnarenys.com. Es
podrà reservar la possibilitat d admetre un wilcard .
Excepte en cas d emergència, l inscrit com a patró haurà de portar el timó en tot moment
quan estigui en regata.
El Comitè Organitzador enviarà als seleccionats un escrit per fax o e-mail de convocatòria
, que haurà de ser acceptat per escrit
Per que l acceptació de la invitació sigui valida anirà acompanyada del pagament
d in scr ipció de 2 5 0
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d elegibilitat de la reglamentació
19.2 de la ISAF
Tots el participants deuran tindrà el ID de la Isaf sailor, registran-se a la web
www.sailing.org/isafsailor
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INSCRIPCIONS

6.1

L equip es considerarà inscrit una cop realitzat el registre, pesatge i el pagament dels
dr e t s d in scr ipció i de l depòsit por desperfectes.

6.2

Els drets de inscripció per equip és de 2 5 0 , que es farà efectiu una vegada acceptada la invitació.

6.3

Depòsit per desperfectes
(a)
(b)
(b)

6.4
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S estableix un dipòsit per danys de 400 .Aquest dipòsit es la quantitat màxima a pagar
el patró como resultat d un incident.
En cas d una deducció del depòsit decidit por la Autoritat Organitzadora, s haurà de
completa la fiança a la quantitat inicial para poder continuar en regata.
El depòsit serà reemborsat al final de l esdeveniment, sempre i quant el patró no hagi
causat cap incident.

Les inscripcions les complimentarà l equip competidor en el formulari adjunt, i hauran
d enviar-se, conjuntament amb les copies de les llicències federatives de cadascun dels
regatistes components de l equip al Clu b N à ut ic Ar e nys de M a r dirigit
a:
vela@cnarenys.com
REGLES
7.1
(a)

La regata es regirà per les següents regles:
La regata es regirà per les següents regles tal i com es defineix el RRV 2009-2012, inclòs
l Apèndix C
(c) Seran aplicables les regles d us d embarcacions, que s aplicaran també durant la navegació
d entrenament. Les regles de classe no s apliquen.
7.2
En cas de discrepància entre la versió en català i castellà d aquest Anunci de Regates
prevaldrà la versió en català.
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EMBARCACIONS I VELES
(a)
(b)
(c)
(d)
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Es navegarà en vaixells model J80.
El Comitè Organitzador proporcionarà 4 vaixells.
Cada vaixell portarà a bord: Major, Floc i Spinnaker.
Els vaixells s assignaran por sorteig, diari o para cada fase, tal i com decideixi el Comitè
de Regata.

TRIPULACIÓ
(a)
(b)
(c)
(d)
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El número de tripulants, (inclòs el patró) serà de 4 per a tripulacions Open i 5 per a
tripulacions femenines .Tots els tripulants registrats navegaran totes les regates
El pes màxim de la tripulació, determinat abans de navegar serà de 350 kg, vestint
bermudes i samarreta
Quan el patró registrat no pugui continuar la competició, l autoritat organitzadora
podrà autoritzar la substitució per un dels membres de la seva tripulació.
Quan un membre de la tripulació no pugui continuar la competició, l autoritat
organitzadora pot autoritzar una substitució, una substitució temporal o qualsevol
altre ajust.
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FORMAT DE COMPETICIÓ
Fase 1- Es realitzarà un round-robin dividit en dos semigrups
Fase 2- Semi Finals
Fase 3- Finals
L autoritat organitzadora pot modificar el format de competició quan les condicions no permetin
finalitzar una fase.
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RECORREGUT
(a)
(b)
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El recorregut consistirà en un barlovent / sotavent, amb balises por estribord i arribada a
sotavent.
L àrea de regata prevista estarà situada davant del port Arenys de Mar

PUBLICITAT
(a) Com els vaixells i equipaments son proveïts por l Organització, la regulació 20.3.2 serà
d aplicació. Els vaixells hauran de mostrar la publicitat tal y como decideixi l Autoritat
Organitzadora.
(b) Els participants poden portar publicitat, però està subjecta a una negociació individual con
la Autoritat Organitzadora.
(c) Es suprimeix el dret a protestar per d incompliment de qualsevol regla relativa a la
publicitat (modifica la regla 60.1 del RRV)
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PREMIS
Es publicaran al T.O.A.
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PREMSA, IMATGE I SO
L Organització pot embarcar equip de televisió o personal duran s està en regata i pot
demanar als competidors que estiguin disponibles per entrevistes. La Organització te el dret
d utilitzar les imatges i so gravat duran la regata de manera gratuïta.
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VAI XELLS D EN TREN AD ORS
(a) Els vaixells d entrenadors mostraran clarament una identificació de l equipo al que
entrenen.
(b) Qualsevol interferència de la regata pot suposar una penalització a discreció del Comitè de
Protestes del patró o equip.
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RESPONSABILITAT
Tots els participants de la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat
El Comitè Organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l organització de la
regata, no es responsabilitza de les pèrdues, danys, lesions o molèsties que puguin succeir a
persones o coses, tant a terra como a mar, com a conseqüència de la participació en les proves
emparades per aquest anuncio de regates.

17 INVITACIONS
Si desitja ser convidat si us plau registri la seva sol licitud d invitació al més aviat possible amb
l accés obert per completar el formulari adjunt.
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