
IV TROFEU MARESME
Classe OPTIMIST Nivell 3

ANUNCI DE REGATA

El Club Nàutic el Masnou 
El Club Nàutic Arenys de Mar i
El Club Nàutic el Balís 
El Club Nàutic Vilassar 
El Club Nàutic Calella 

1.- REGLES
La Regata es regirà per:
a) El Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2013-2016.
b) Les prescripcions de la RFEV
c) Les regles i reglament tècnic de l’ACCIO.
d) Prescripcions de la Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
e) Les Instruccions de Regata que poden modificar alguna de les anteriors i aquest Anunci de Regata .

2. CLASSES I CATEGORIES QUE PARTICIPEN
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la reglamentació 19 de la ISAF i les Prescripcions de la RFEV 
a dita reglamentació.
Només participa la classe OPTIMIST i els regatistes que a final de temporada, a 28 de juny de 2013, es trobin en possessió de la corresponent 
llicència als G1, G2 i G3 segons els llistats publicats per la FCV  i els que es trobin en possessió de la llicència d'Escola en data de la regata.
Prescriptivament, segons la FCV, els nens d'escola només es podran inscriure en la regata del club al que pertanyen i pel que s'han tret la 
llicència d'escola, quedant, per tant, al marge de la resta de regates del Trofeu.
Cap club podrà doncs acceptar una inscripció d'un nen d'escola que no ho sigui del seu club. 
Per a la identificaciò a l'aigua es faran servir els distintius de color de cada grup a excepció dels d'escola que aniran sense.
Tots els regatistes mantindran el grup a excepció dels que hagin ascendit al Grup 1 i Grup 2 després del Campionat de Catalunya.

3. INSCRIPCIONS
A aquest Trofeu es consideren inscrits tots el participants que prenen part a qualsevol de les regates individuals que el componen, excepció feta 
dels nens d'escola que només participen a la regata del seu club.
La inscripció a qualsevol i cada una de les regates del Trofeu serà gratuïta.
La inscripció a la primera que es participi serà extensiva tant a les ja celebrades com a les següents que restin, tant si hi acudeix com si no ho fa, 
excepció feta dels nens d'escola que només participen a la regata del seu club.
Els terminis d'inscripció seran els especificats a la Instrucció de cada Regata.
Cada Comitè Organitzador es reserva el dret d’acceptar inscripcions rebudes després d’acabar el termini.
Inscripció electrònica a :

6. PUNTUACIÓ 
S'aplicarà el sistema de puntuació Baixa establert a l'Apèndix A 4 i específicament per a tot el Trofeu el que diu l'Apèndix A9 quant als vaixells
que no compareguin a una regata de les que componen el Trofeu.
Per tal d'establir la classificació final del Trofeu es computaran totes les proves de les quatre regates, descartant-ne una per cada quatre celebrades.

7. PREMIS

8. APADRINAMENT
A totes les Proves de les Regates del Trofeu, els nens d'escola podran ser apadrinats per regatistes del Grup 1 i Grup 2 en cas necessari 
per tal de vetllar tant pels aspectes tècnics com per la col.laboració a la seva seguretat a l'aigua.
Aquesta assistència d'apadrinament no s'exercirá en el transcurs de les proves.

4. RECORREGUT
Es donarà sortida conjunta  pels Grup 1 i Grup 2 i una altra pels Grup 3 i Escola.
El temps límit d'entrada serà de 15 minuts per a cada conjunt dels dos grups.
No es farà servir el banderí blau d'arribades per indicar els fora de temps.
A la Instrucció de Regata es definirà un recorregut escurçat alternatiu pels Grups 3 i/o Escola.
En cas que només un grup corri un recorregut alternatiu, es prendrà temps separat a l'entrada del primer d'aquest grup. 
5. AJUDA EN REGATA
Es permetrà l'assistència als regatistes d'escola per part dels entrenadors i acompanyants només quant a indicacions tècniques i per tal
d'orientar-los en pro de la bona navegació.
El mateix criteri d'assistència s'aplicarà als regatistes del Grup 3 però només en el primer tram de cenyida abans de passar la primera balisa.

Ni la Comissió, ni el Comitè Organitzador, ni  qualsevol persona relacionada amb l'organització  d'aquest Trofeu es farà responsable de pèrdues, danys, lesions o molèsties que es
puguin ocasionar a persones o coses tant a mar com a terra. DOC.MOD. ARTM 2015

( 4  i   5 de Juliol de 2015)
(11 i 12 de Juliol de 2015)

(18 i 19 de Juliol de 2015) 
(25 i 26 de Juliol de 2015)

A totes les Regates del Trofeu es premiaran els podis pels tres primers classificats del Grup 1, Grup 2 i Grup 3.
En el grup Escola es donarà diploma i medalla a cada participant independentment de la classificació obtinguda.
A cada regata es donarà un premi especial al més petit d'escola que hagi acabat més proves.
Per al Trofeu s'establiran podis pels tres primers classificats del Grup 1, Grup 2 i Grup 3.
A cada regata i junt amb la inscripció de cada participant es donarà a aquests una participació per al sorteig de regals al final del Trofeu
a la regata de Calella, sent quatre el número màxim de participacions que un regatista pot obtenir.

amb la supervisió i col·laboració  de l'ACCIO creen el Trofeu Maresme de Nivell 3 de la FCV amb el propòsit de
promocionar i incentivar el desenvolupament de la classe Optimist des de les categories d’iniciació com són les Escoles
i el Grup 3 fins els Grups 2 i 1, per tal d'omplir una època sense competició i incentivar la participació familiar en aquesta
activitat, sempre sota la normativa establerta en la Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela. 

CLUB NÀUTIC
D'ARENYS DE MAR

CLUB NÀUTIC EL MASNOU

CLUB NÀUTIC CALELLA

http://optroma.blogspot.com.es/p/anuncio-de-regata.html


