PROMOREGATA 2018

per a monotips J80
DE GENER A NOVEMBRE DE 2018

ANUNCI DE REGATA
El Club de Vela Badalona, Corsa Náutica, i Windclub, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Vela, i
Marina Badalona, es complauen en anunciar i organitzar la PROMOREGATA 2018, regata per a monotips J80.
1

LOCALITZACIÓ

-

La regata es disputarà en aigües properes als ports de Badalona i olímpic de Barcelona, situant
preferentment el camp de regata davant del port fòrum de Sant Adrià del Besòs.

2

REGLES

-

La regata es regirà per les regles definides en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF (2017-2020).

3

PUBLICITAT

-

D'acord amb la reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV, queden obligats els
participants, si escau, a dur la publicitat que el Comitè Organitzador pugui establir.

-

Addicionalment, i sense perjudici del punt anterior, els vaixells participants podran lluir la seva publicitat
lliurement.

4

FORMAT DE COMPETICIÓ I RECORREGUTS

-

Les regates es disputaran en format de flota.

-

El recorregut consistirà en un sobrevent - sotavent, muntant les balisses per babord (una o dues voltes,
depenent del criteri del comitè), i arribada a sotavent. Opcionalment es podrà muntar un offset a sobrevent
i/o una porta a sotavent. El comitè de regata podrà decidir altres recorreguts, si fos aconsellable per les
condicions o necessari per motius logístics/ d'infrastructura.

5

CALENDARI I PROGRAMA DE PROVES

-

Segons els canvis horaris d'estiu/ hivern, el programa de proves serà el següent:
Horari d'HIVERN

ATENCIÓ
1ª prova

21 de gener
11 de febrer
11 de març

15:00h

18 de novembre
Horari d'ESTIU

Punt de reunió

ATENCIÓ
1ª prova

15 d’abril,
20 de maig,
17 de juny,

0,6Mn al Sud de la bocana
del port Fòrum,
aproximadament en el punt:
41º 24’ N
002º 14’ E

16:00h

Programa de proves
- 2 proves/jornada
(+1 prova addicional,
- hora límit per donar la darrera sortida:
17:30h

21 d’octubre

Badalona, gener de 2018

- 2 proves/jornada
- hora límit per donar la darrera sortida:
1:30h abans de la posta de sol

a criteri del comitè de regata)

16 setembre,
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6

INSCRIPCIONS

-

Cal formalitzar la inscripció d'embarcacions mitjançant el formulari habilitat per aquesta finalitat al lloc web
PROMOREGATA.J80.CAT.

-

La inscripció es mantindrà oberta fins a la darrera jornada.

-

Els drets d'inscripció són els següents:
•

Inscripció a una jornada:

19€/embarcació

•

Inscripció a tota la regata:

90€/embarcació

-

Una embarcació no es considerarà inscrita si, dues hores abans de l'hora programada d'inici de la primera
prova de la jornada, no ha formalitzat la inscripció i realitzat el pagament.

7

REQUISITS PER PODER PARTICIPAR:

-

Cal portar a bord:
•

Pòlissa d’assegurança amb el corresponent rebut en vigor

•

Certificat de navegabilitat

•

Titulació del Patró

•

Emissora VHF amb banda marina, sintonitzada al canal de regata designat en cada jornada, fins a la
finalització de totes les proves de la mateixa.

-

Tots els tripulants han d'estar en possessió de la llicència federativa, per tal de complir amb la llei de
l’esport i amb la guia esportiva de la a Federació Catalana de Vela.

8

REGISTRE I DESPLAÇAMENT DE PARTICIPANTS

-

Cada embarcació haurà de confirmar in situ la inscripció a l’Oficial de Regata.

-

En cas de no participar en totes les proves de la jornada, l'embarcació haurà d'informar al comitè de regata
la prova en què s'incorpora i/o la prova en què abandona el camp de regata.

-

Cada embarcació serà capaç i responsable de realitzar pels seus propis mitjans el desplaçament des de
port base fins al camp de regata, i l'invers, de forma autònoma i sense cobertura per part de la organització.

9

TAULELL OFICIAL D'ANUNCIS (T.O.A.)

-

L'anunci, les Instruccions, i totes les comunicacions oficials de regata es faran a: PROMOREGATA.J80.CAT.

-

Les Instruccions de Regata (IR) es publicaran al T.O.A. un dia abans de la primera jornada.

-

Les classificacions (provisionals/ finals) es publicaran al T.O.A. el dia posterior de cada jornada de regata.

10 PREMSA, IMATGE I SO
-

Els participants autoritzen a la Organització a utilitzar les imatges i so gravat durant la regata.

11 PREMIS
-

S’especificaran en el TOA en el transcurs de la regata.

12 RESPONSABILITAT
-

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