25a SETMANA CATALANA DE VELA
TROFEU 50 ANIVERSARI SALÓ NÀUTIC CIUTAT DE BARCELONA

Organitza:

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Federació Catalana de Vela,
RCN de Barcelona, RCM de Barcelona, CNat Barcelona, Base Nàutica , Club de
Mar Port Olímpic i Saló Nàutic Internacional.

Collabora:

Diputació de Barcelona , Centre Municipal de Vela de Barcelona, C.N.El Masnou,
Unió de Federacions esportives de Catalunya, Museu Marítim de Barcelona.

Dates:

5 i 6 de novembre del 2011

1.
1.1
•
•
•
•
2.
2.1

REGLES
El Trofeu es regirà, per les regles tal i com són descrites en el Reglament de Regates a
Vela 2009/2012 (RRV)
Reglament Tècnic de Creuers (RFEV)
Reglament de mesurament RI
Guia Esportiva de la FCV
En cas de discrepància entre l’anunci de regata i les instruccions de regata prevaldran les
Instruccions de Regata
CLASSES PARTICIPANTS
Les classes participants seran:
CREUER AMB TRIPULACIÓ , MONOTIPS.
VELA IOM, PATÍ DE VELA I PATÍ DE VELA JÚNIOR, TECHNO 293, KITESURF RACE,
RS:X, FUNBOARD.
VELA LLEUGERA: OPTIMIST (Grup1, 2, 3), EUROPA, 420, 470, LASER STANDARD,
LASER RADIAL, LASER 4.7, 29ER, FORMULA 18, FX ONE, CLASSE A.

El dia 6 d’octubre es publicarà
classe.

a la web www.setmanacatalanadevela.com les seus de cada

2.2 L’Organització es reserva el dret d’admetre altres classes.
2.3 S’estableix un mínim de deu embarcacions participants en cada una de les classes.
En les classes Monotips el nombre mínim de participants serà de 5 embarcacions per a
poder comptar com a classe.

3.

ELEGIBILITAT

3.1 Els competidors hauran de complir amb les condicions d’elegibilitat contingudes a la
Reglamentació 19 de la ISAF.
3.2 Els participants hauran d’estar al corrent de les obligacions amb les seves corresponents
associacions de classe.
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PUBLICITAT
S’aplicarà la reglamentació 20 de la ISAF. Es podrà exigir als participants l’exhibició de
publicitat conforme a la reglamentació 20.3.1 (d) (i). Queden modificades totes les Regles de
Classe que s’oposin a aquesta previsió.

5. CONTROL ANTIDOPATGE
Es podran fer controls antidopatge d’acord amb la Reglamentació 21 de la ISAF.
6. SOLLICITUD D’INSCRIPCIÓ
6.1 La sollicitud d’ inscripció haurà de ser tramitada abans del dia 28/10 a través del web:
www.setmanacatalanadevela.com
L’ import de la quota d’inscripció, serà de 15€ per esportista/tripulant.
La sollicitud d’inscripció no serà vàlida mentre no s’hagi fet el pagament. La data en que es
faci efectiu el pagament serà la que es consideri per a la sollicitud d’inscripció.
Els drets d’inscripció s’ingressaran al compte bancari de la Federació Catalana de Vela
La Caixa - 2100 1824 10 0200026879
Indicant, en el remitent, el nom complet del regatista i la classe participant.
Caldrà enviar el comprovant de la transferència bancària al mail scv@vela.cat
tot indicant el nom de l’esportista al que fa referència i la classe en la que participa.
La formalització de la inscripció fora de termini establert, implicarà un increment en la quota
d’inscripció de 30€ per esportista/tripulant.
6.2 L’organització es reservarà el dret de convidar als regatistes de la classe Optimist per a
regatistes no inclosos en el rànquing català.
6.3 El Comitè Organitzador podrà admetre o rebutjar inscripcions presentades sense complir
amb totes les condicions establertes.
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CONFIRMACIÓ D’INSCRIPCIÓ
7.1 Les oficines de regata romandran obertes per efectuar el registre de participants a partir del
dia 4 de novembre . Cada participant haurà d’haver confirmat personalment i signar el full de
registre abans de les 10:30 hores del dia 5 de novembre.
7.2 L’admissió queda subjecta a la presentació via e-mail dels documents següents en funció de
cada classe participant:
scv@vela.cat
•
•
•
•

Llicència Federativa de tota la tripulació
Fotocòpia del certificat de mesurament vigent, Certificat de navegabilitat, titulació
govern embarcacions (classe creuer)
Carnet de Classe
Comprovant del pagament dels drets d’inscripció.

•
•
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Autorització, si s’escau, per exhibir publicitat Individual.
Presentació de l’assegurança de RC i danys a tercers per valor de 300.000,00 €
(Classe Creuer, Monotips) .

ACREDITACIÓ I REGISTRE D’ EMBARCACIONS D’ENTRENADORS OFICIALS
Els entrenadors s’hauran d’haver acreditat abans del dia 5/11/2011 enviant per e-mail la
següent documentació ( Llicència de tècnic, títol de govern d’embarcacions a motor,
certificat de navegabilitat de l’embarcació, assegurança i rebut vigent).
Hauran de confirmar el registre a l’Oficina de Regata abans de les 10:30 hores del dia
5/11/11
Totes les embarcacions de suport han d’anar equipades amb radio VHF (Bases o WT) de
banda marina connectats al canal de treball que donarà el CR
L’organització de la Setmana Catalana facilitarà identificacions.
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REGISTRE D’EMBARCACIONS D’ACOMPANYANTS
Els acompanyants s’hauran d’haver acreditat abans del dia 5/11/2011 enviant per e-mail la
següent documentació ( Llicència de tècnic, títol de govern d’embarcacions a motor,
certificat de navegabilitat de l’embarcació, assegurança i rebut vigent de l’assegurança).
Hauran de confirmar el registre a l’Oficina de Regata abans de les 10:30 hores del dia
5/11/11
Totes les embarcacions de suport han d’anar equipades amb radio VHF (Bases o WT) de
banda marina connectats al canal de treball que donarà el CR
L’organització de la Setmana Catalana facilitarà identificacions.
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PROGRAMA
Dates

Hora

Acció

4 de Novembre

de 10:00 a 20:00h

Confirmació d’inscripció

5 de Novembre

de 09.00 a 10:30h

Confirmació d’inscripció

5 de Novembre

11:00 h

6 de Novembre

11:00 h

Senyal d’atenció 1ª prova
Proves

L’hora límit per donar el senyal de sortida en les proves del dia 6 de novembre s’estableix
a les 16:00 hores.
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ORGANITZACIÓ

11.1 Es recomana que les embarcacions estiguin al lloc de varada abans del dia 5 de
novembre.
11.2 Totes les embarcacions participants, així com les llanxes d’entrenadors, hauran d’avarar
únicament als llocs indicats per l’organització.

12.3 S’habilitaran zones d’aparcament de remolcs.
12.4 Es prega la màxima collaboració amb el personal de l’organització i respectar les seves
indicacions.
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PREMIS
El dia 6 d’octubre es publicarà a la web www.setmanacatalanadevela.com el dia i lloc del
lliurament de trofeus.
La relació de premis s’exposarà al TOA.
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INFORMACIÓ GENERAL
www.setmanacatalanadevela.com
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INSTRUCCIONS DE REGATA
Les Instruccions de Regata es lliuraran, a partir del dia 4, en les diferents oficines de
regata en confirmar la inscripció.
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RESPONSABILITAT

15.1 Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
15.2 Ni la Federació Catalana de Vela ni cap dels Clubs, entitats o persones que de qualsevol
forma intervenen en l’organització i desenvolupament d’aquesta regata, assumeix cap
responsabilitat per qualsevol accident o incident, pèrdues, robatoris, danys o molèsties,
que es puguin originar com a conseqüència de la seva celebració.
15.3 Qualsevol conducta incívica per part de regatistes, entrenadors o acompanyants
comportarà l’aplicació contundent del Reglament de Regates de Vela
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AQUEST ANUNCI POT SER MODIFICAT D’ACORD AMB LA REGLA 89.2 (a) DEL RRV.

