EL REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA AMB LA
COL·LABORACIÓ DE NÀUTIC TARRAGONA S.A. ORGANITZA
LA REGATA SOCIAL DEL MES DE FEBRER DE 2020

22 DE FEBRER DE 2020 - CLASSE CREUER
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ANUNCI DE REGATA
1 REGLES
1) Les regates es regiran per:
a) Les regles de regata tal i com es defineixen en el “Reglamento de Regatas
a Vela de la World Sailing 2017 a 2020”.
b) El Reglament Internacional de Prevenció d’ Abordatges en el mar (RIPA)
c) El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV. (RTC)
d) El Reglamento RI / ORC / IRC
e) L’anunci de regata
f) Les instruccions particulars de cada regata
g) Serà d’aplicació el “REAL DECRETO 62/2008, del 25 de gener , pel que
s’aprova el "Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la
navegación y de la vida humana en el mar aplicables a las concentraciones
náuticas de carácter conmemorativo y Pruebas náutico-deportivas "
https://www.boe.es Real Decreto 62/2008, de 25 de enero

2 INSCRIPCIONS
2.1. El preu per participar serà de 15€ per embarcació (socis 5€)
2.2. El preu inclou l’esmorzar de patró i un tripulant. Cada tripulant extra tindrà
un cost addicional de 3€
2.3. Els drets d’inscripció es faran directament a la secretaria del club o al
compte:

REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA
Adreça: Reial Club Nàutic de Tarragona, Port Esportiu s/n,
43004 Tarragona
BANC SABADELL
ES03 0081 0164 0800 0136 4238

info@rcntarragona.org

Podran participar totes les embarcacions amb certificat RI vigent per al 2020 que
naveguin amb tripulació, en solitari o a dos. Es podrà fer una classificació
complementària en ORC i IRC si hi ha 5 ó mes vaixells de cada classe.

Una embarcació no es considera inscrita si no ha presentat els documents següents
abans d'acabar el termini d’inscripció:
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-

-

-

Fotocopia del Certificat de navegabilitat de la embarcació, en vigor.
Fotocopia del Certificat de rating RI /ORC pel 2020. Si no el tenen es
farà estimat.
Fotocopia del rebut en vigor d’una assegurança de l’embarcació amb
una cobertura de responsabilitat civil por un valor mínim de 350.000€ i
estiguin incloses les regates.
Els nombres de les llicències federatives de tots els tripulants de l’any
en curs o en el seu defecte fotocòpia de l’assegurança de l’embarcació
amb cobertura per a la tripulació.
Fotocopia de la titulació del patró adequat al govern de l’embarcació.
Justificant del pagament dels drets d’inscripció.

(Els vaixells que formalitzin la inscripció a la lliga 2020, només caldrà
presentar la documentació un sol cop sempre que els documents demanats
romanguin en vigor)

El termini de la inscripció acaba el dijous dia 20 de febrer a les 20:00 hores.
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin
després d’aquesta data.
El Comitè Organitzador pot exigir la presentació dels documents que justifiquin les
dades de la butlleta d’inscripció.
Les embarcacions que no tinguin base en el Port esportiu de Tarragona podran
tenir un amarrament gratuït assignat per la organització sempre que ho notifiquin
amb antelació i que la disponibilitat del port ho permeti.
3 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ARMADORS
-

Cada embarcació ha de signar la confirmació del registre de sortida i arribada
a l’Oficina de Regates (secretaria del club) abans de les 11:00 hores del dia 2
.
- La inscripció es condiciona a la signatura del full de registre i l’acceptació de
responsabilitat. No es classificarà cap embarcació que no hagi signat aquest
document.
- Es obligatori portar una ràdio VHF i estar a l’escolta pel canal 72

info@rcntarragona.org

4 PROGRAMA
DATA
22 DE FEBRER
22 DE FEBRER

HORA
Fins a les 11 h.

ACTE
Registre participants

10:15 h.

Reunió d’armadors/esmorzar

22 DE FEBRER

11:30 h.

Senyal atenció

El dia de regata no es donarà cap senyals de sortida a partir de les 13:00 hores.
Registre d’ Entitats Esportives núm. 48 - N.I.F. G-43016161

Està programada una sola prova de recorregut costaner en aigües de Tarragona.
El recorregut serà aproximadament de 8 milles amb sortida i arribada al del Port
Esportiu de Tarragona.
RÀTING. Es demanarà RI a totes les embarcacions. Si no el tenen es farà estimat.
(Promoció)
Per donar la sortida serà imprescindible un mínim de cinc embarcacions
No es donarà cap sortida amb menys de 5 kt ni mes de 20 kt
5 FORMAT DE COMPETICIÓ
El format de competició és en flota.
Durant el transcurs d’aquesta regata es desenvoluparà el segon desafiament entre
ports. Puntuaran a la baixa els cinc millors classificats de cada port.
6 PUNTUACIÓ
S’ha d’aplicar el sistema de puntuació baixa segons apèndix A del RRV.

7 PREMIS
Totes les regates puntuaran per a la lliga social 2020. Els premis es donaran al
finalitzar la lliga. Al desembre de 2020

8 RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan amb el seu propi risc i responsabilitat.

9 INSTRUCCIONS
Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 10:00 hores del dia 22 en
el moment de signar el registre de la inscripció.

info@rcntarragona.org

ANNEX 1

FULL D’INSCRIPCIÓ

Data

Divisió

0RC

Grup

RI

Regata

Classe

Ràting

RI

TCF .............. SPM ..............

Creuer

Ràting ORC
COST TXT...... BAR/SOT TXT........

NÚM. VELA

ARMADOR/PATRÓ

CLUB

Llicència

Telèfon

Tripulant 1

Llicència

Telèfon

Tripulant 2

Llicència

Telèfon

Tripulant 3

Llicència

Telèfon

Tripulant 4

Llicència

Telèfon

Tripulant 5

Llicència

Telèfon

Tripulant 6

Llicència

Telèfon

Tripulant 7

Llicència

Telèfon

MARCA I MODEL DE L’EMBARCACIÓ

Papereria Oficial Col·legi Jutges i Oficials de Regata FCV - 010105
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NOM DEL VAIXELL

Declaració de Responsabilitat
Accepto sotmetrem a les Regles de Regata a Vela de la ISAF, a les regles de la classe , a l’Anunci de Regata i a les Instruccions de Regata, així com admeto
les penalitzacions que em puguin ser imposades i altres accions que es puguin prendre a l’empara d’aquestes regles, supeditades a les apel·lacions i revisions
en elles previstes, com decisions definitives en qualsevol dels assumptes relatius a aquelles regles, acceptant no sotmetre cap d’elles al coneixement de cap
jutjat o tribunal.
Reconec que tal com indica la Regla Fonamental 4 del Reglament de Regates a Vela, es de la meva exclusiva responsabilitat decidir si prenc o no la sortida
o si continuo en la prova, i accepto no sotmetre a cap jutjat o tribunal qualsevol assumpte relatiu a tal decisió i a les seves conseqüències.

Signatura de l’Armador o Patró responsable del vaixell.
Signatura

info@rcntarragona.org

