Anunci de Regates
Campionat de Catalunya de Creuers ORC 2019
El Reial Club Nàutic de Barcelona
Barcelona, per delegació de la Federació Catalana de Vela,
d’acord a la Regla 89 del RRV, es complau en anunciar i organitzar la celebració del
CAMPIONAT
AMPIONAT DE CATALUNYA de CREUER 2019 amb la collaboració del Reial
R
Club Marítim de Barcelona i el Club de Mar Port Olímpic
Olímpic,, per a iots de la Classe
Creuer sota ell sistema de m
mesurament ORC.
1 LLOC I DATES.El Campionat es celebrarà els dies 26, 27 i 28 d’abril de 2019, en
n aigües en front de
Barcelona. Hi hauran proves els dies 2
27 i 28 d’abril. Els apartats 7 i 12 d’aquest Anunci
de Regata s’especifica els programes esportiu i social del Campionat.
2 REGLAMENTS.La Regata es correrà sota els següents reglaments:
- RRV (2017-2020).
- El Reglament de Seguretat de la WORLD SAILING
SAILING,, categoria 4.
- El Reglament Tècnic
cnic de Creuers RFEV ( Capítols I, II, III), regles per la classe
ORC i les seves modificacions vigents.
- La Guia Esportiva de la FCV (2019
(2019).
- Aquest Anunci de Regates, les Instruccions que s’estableixin i les seves
possibles modificacions. En cas de discrepància entre l´Anunci
Anunci de Regates i les
Instruccions de regates prevaldran aquestes últimes i les seves possibles
modificacions.
Pel que respecta a publicitat d’acord a
amb
mb la Reglamentació 20 de World Sailing,
queden obligats els participants, si s’escau, a portar la publicitat que el Comitè
Organitzador pogués establir.
3 CLASSES PARTICIPANTS.
PARTICIPANTS.Podran participar iots amb certificat ORC vigents pel 2019.
CLASSES
ORC 0
ORC 1
ORC 2
ORC 3
ORC 4
ORC 5

GPH
<505
Entre 505 i <565
Entre 565 i < 610
Entre 610 i < 650
Entre 650 i < 700
≥ 700

4 SEGURETAT.A efectes del Reglament de Seguretat, totes les proves del Campionat son
considerades de 4ª categoria.
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5 INSCRIPCIONS.Les inscripcions es faran omplint el formulari adjunt i enviar-lo
lo junt amb la resta de
documentació sollicitada per e-mail a regatas@rcnb.com , abans del 25 d'abril de
2019.
El registre dels participants es farà els dies dijous 25 d´abril des de les 16h fins les
19h i divendres 26 d’abril de
des de les 10h fins a les 19h.
Un iot no es considerarà inscrit si falten dades al full d’inscripció o la falta d’algun dels
documents sollicitats.
L’admissió queda subjecta a la presentació dels documents següents:
-

òpia del certificat de ORC vigent.
Còpia
Llicències
licències federatives d’esportista de l’any en curs del patró i de tots els
tripulants.
Còpia del DNI o Passaport del patró i de tots els tripulants.
Certificat de navegabilitat del iot.
Còpia del justificant
ustificant de pagament dels drets d’inscripció
d’inscripció.
Còpia del rebut de pagament de l'l'assegurança en vigor.
Còpia de la Pòlissa d’assegurança en vigor del iot que cobreixi
cobre
la
responsabilitat civil (d
(danys
anys a terceres persones i béns) per valor de 300.506.-€.
300.506.

6 DRETS D’INSCRIPCIÓ.-Els drets d’inscripció vindran donats per la classe de l’embarcació.
CLASSES ORC
ORC 0
0-1
ORC 2
ORC 3
ORC 4 , ORC 5

Drets d´Inscripció
260 €
240 €
190 €
160 €

ment d’aquest import es farà exclusivament per transferència bancària al
L’abonament
compte:

Banco Sabadell
Agencia Pla de Palau
Barcelona
Nº cuenta: 0081-0163-61-0001988006
IBAN: ES9000810163610001988006
SWIFT: BSABESBB
Referència Inscripció - Nom embarcació
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7 PROGRAMA DE PROVES I FORMAT DE COMPETICIÓ. AVANÇ PROGRAMA
SOCIALDijous 25 d´abril:

16:00h a 19:00h Registre participants

Divendres 26 d´abril: 10:00h a 19
19:00h Registre participants
Dissabte 27 d´abril:

09:00
0h
10:00h
0h
10:30h
0h
12:00h
0h
18:00h
8:00h

Obertura Oficina de Regata
Esmorzar de la Regata
Reunió de patrons
Senyal atenció 1ª prova del dia
Pinxos i copes (tickets disponibles a l´oficina de
regates i del club).
lub). Preu del ticket a confirmar

Diumenge 28 d´abril: 10:00h Esmorzar de la Regata
10:30h Reunió de patrons
12:00
12:00h Senyal atenció 1ª prova del dia
Clausura i lliurament de trofeus (es comunicarà oportunament)
5 Hi haurà un
Està previst un màxim de 3 proves per les classes ORC 0,1,2,3,4 i 5.
descart amb 3 proves vàlides.
El Comité
omité preveu fer (sobrevents
(sobrevents-sotavents)
sotavents) o triangles depenent de les classes per la
jornada de dissabte i una travessa costanera per a totes les classes el diumenge.
El Comité de regates podrà modificar el programa previst mitjançant modificacions
mo
al
respecte.
El Campionat serà vàlid amb una prova vàlida per totes les classes.
8 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.
CLASSIFICACIÓ.Els Grups de Classificació seran establerts pel Comitè Organitzador el divendres 26
d’abril, una
na vegada finalitzat el registre dels participants i a la vista dels iots inscrits.
Haurà d’haver un mínim de 5 embarcacions de la mateixa classe per formar classe. El
Comitè de Regata te la potestat d’agrupar classes en el cas de que no hi hagi el mínim
establert. Això no podrà ser motiu de p
protesta.
La composició de les classes formades es publicarà al TOA.
S’aplicarà l’apèndix A.4 Puntuació Baixa del RRV.
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
EQUIPS: Es
s podran presentar tots els equips que vulguin,
formats per 3 embarcacions, de lles que al menys una d'elles ha
a de ser d’una classe
diferent a les altres, totes les embarcacions del equip format han d’estar en possessió
del certificat ORC. La classificació vindrà donada per la suma dels punts de les
posicions de les embarcacions de cada equip a la cclassificació
lassificació general
ge
final del
Campionat
ampionat de Catalunya, de menys a més punts en total. En cas d’empat, es resoldrà
segons el RRV A8.
La classificació
ó serà segons la Regla 204
204.
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9 INSPECCIONS SEGURETAT I CONTROLS DADES CERTIFICATS.CERTIFICATS.
Es podran establir controls diaris de mesurament, a partir del termini de tancament
d’inscripcions.
Els iots podran ésser trets de l’aigua durant el Campionat, prèvia petició per escrit al
Comitè de Regata especificant els motius i donant la seva autorització el CR per escrit.
D’AMARRAMENT.10 DRETS D’AMARRAMENT.
Els amarraments per les embar
embarcacions que no siguin
in del Reial Club Nàutic de
Barcelona des del 20 d'abril
abril fins el 4 de Maig de 2019 ambdós inclosos.
Els amarraments durant aquestes dates seran gratuïts i seran ocupats
ocupa sota la
responsabilitat de l'armador
armador o patró de cada embarcació participant.
Port Ginesta assignarà els amarraments en funció de les mesures i calat de les
embarcacions participants.
11 TROFEUS.carà al TOA la relació de premis
premis, abans del començament del Campionat.
Es publicarà
12 PROGRAMA ACTES SOCIALS.
Actes socials de la regata es publicaran al TOA abans de l'l'inici
ci de la regata
Cada embarcació
ió participant podrà disposar d'
d'aparcament
aparcament gratuït per un vehicle
13 RESPONSABILITAT.Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El
Comitè Organitzador,, així com qualsevol persona o e
entitat
ntitat que participi en
l’organització de la regata, es descarrega expressament de qualsevol responsabilitat
per pèrdues, danys, lesions i incloses molèsties que pog
poguessin
uessin esdevenir durant la
mateixa. Hom remarca explícitament el que es disposa en la Regla 4 del RRV, referent
a “ Un vaixell és l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida
o de continuar en regata”.

Comitè Organitzador
Reial Club Nàutic de Barcelona, Febrer 2019

AnunciRegates
Campionat Catalunya ORC 2019

4

