REIAL CLUB MARÍTIM DE BARCELONA
RODA DE BARA
TROFEU VACANCES 2019 - 40 milles nàutiques
ANUNCI DE REGATA
CREUERS ORC

El Reial Club Marítim de Barcelona en col·laboració amb Marina de Bara es complau en anunciar la celebració del
Trofeu VACANCES 2019 per a iots de la classe Creuer Creuers ORC , en aigües entre Barcelona i Roda de Barà , els
dies 15 i 16 de juny 2019.
1.- REGLAMENTS
Es regirà amb els següents reglaments:
• Reglament de Regates a Vela de la World Sailing 2017-2020
• Prescripcions de la RFEV.
• Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV.
• Reglament de Seguretat de la World Sailing..
• Reglament Mesurament es ORC.
• Guia Esportiva de la FCV.
• Instruccions de Regata.
Penalitzacions a les infraccions de la Part 2 del RRV, 2 girs complerts (regla 44 RRV).
Penalitzacions per infraccions a regles que no pertanyen a la Part 2, s’aplicaran les regles 105, 105, 107, 108, 109, 111,
112, 115, 115 i 117 del RTC.
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes
2.- PUBLICITAT
- Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la Reglamentació 20
de la World Sailing i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.
- Es podrà exigir als participants l’exhibició de Publicitat d’acord amb l’apartat 20.3 (d)(i) de la Reglamentació 20 del Codi
de Publicitat de la World Sailing.
3.- PARTICIPANTS
Podran participar tots els iots amb Certificat de Mesurament ORC i ORC_Club 2019 i ORC_Promoció.
4.- PROGRAMA
15-06-2019 09:00 Reunió de Patrons
15-06-2019 – Barcelona – Roda de Bara – Atenció 10:55
16-06-2019 – Roda de Bara – Barcelona Atenció 10:25
15-06-2019 – Al termini de la prova a les 21:30 - Sopar a Roda de Bara. Tickets 15€ per persona
Premis als tres primers de primera prova , a nivell Lliga Social només puntuarà la prova del dia 16 de juny 2019.
La descripció de les proves vindrà donada a les Instruccions de Regata
5.- INSCRIPCIONS i REGISTRE
Les inscripcions s’hauran de dirigir al Reial Club Marítim de Barcelona a l’adreça Moll d’Espanya s/n , CP 08039 de
Barcelona abans de les 20 hores del 14 de juny
2019., o bé per, Fax 93 221 55 55
e-mail:
creuers@maritimbarcelona.org , On –line en http://www.maritimbarcelona.org
El registre dels participants serà fins les 20 hores del dia 14 de maig 2019 i caldrà presentar la següent documentació:
* Fotocòpia del certificat de mesurament vigent
* Fotocòpia de les llicencies federatives del patró i tots els tripulants inscrits de l'any en curs.
* Llista de tripulants de cada iot participant amb adreça i telèfon.
* Justificant del pagament dels drets d'inscripció .
* Pòlissa d'assegurança en vigor del iot que cobreixi la responsabilitat civil (danys a terceres persones i béns)
per valor de 300.505.- €

* Els drets de inscripció son (despeses d'estada al Port de Roda de Bara) :
Vaixells de eslora real menys de 12 = 10 €
Vaixells de 12 o mes metres de eslora real = 13€
Si un vaixell participant no entra a Port de Roda no tindra drets d’iscripció.
El Comitè Organitzador podrà agrupar els participants en classes d’acord amb la regla 701.1 del RTC i en
funció dels inscrits.
El comitè organitzador es reserva el dret d’acceptar una inscripció presentada fora de termini.
Una vegada feta l’ inscripció a aquesta regata , el vaixell restarà inscrit a tota la Lliga Social del Marítim.
5.- CLASSIFICACIONS
La classificació serà disposada a les Instruccions de Regata
7.- PUNTUACIÓ
S’aplicarà la puntuació Baixa, d’acord amb l’Apèndix A4 del RRV.
8.- PREMIS
Premis als tres primers de primera prova Barcelona – Roda de Bara.
La regata puntua.ble per la lliga social del Club Marítim serà la prova del dia 16 de juny.
9.- INSTRUCCIONS DE REGATA
Les Instruccions de Regata podran ser retirades de la secretaria del Club, a partir de les 09 hores del dia 14
de juny de 2019, una vegada efectuat el registre d’inscripció.
10.- APEL·LACIONS
Les resolucions del Comitè de Protestes son apel·lables.
11.- SEGURETAT i MESURAMENT
Podran efectuar-se controls de seguretat i mesurament en qualsevol moment durant la competició.
A efectes de seguretat, la regata es considera de 4ta. categoria segons el Reglament de Seguretat de la
ISAF.
12.- RESPONSABILITAT
El Reial Club Marítim de Barcelona no es fa responsable dels incidents o accidents que puguin tenir lloc
abans, durant o desprès de cada prova.
Es responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren o no la sortida o si continua en la prova.
L’organització no es farà càrrec del amarrament a vaixells que per el seu calat no puguin entrar als Ports de
les proves.
13.- AMARRAMENTS
Les embarcacions participants, tindran amarra gratuïta des del dia 13-06-2019 ins al 19-06-2019 a Barcelona,
els llocs assignats per l’organització .
14.- FACULTATS DEL COMITÈ ORGANITZADOR
El Reial Club Marítim de Barcelona es reserva el dret de poder modificar el present Anunci de Regata.
(R88.2RRV)

Sol·licitem pagament dels tiquets de sopar i els drets d'inscripció el més
aviat possible
Barcelona a 7 de juny 2019.

