XIV
V REGATA LA PETROLERA
Trofeu Fundación Vodafone España
15, 16 i 17 de març de 2013
Puntuable pel Campionat de Catalunya
de Solitaris i A-Dos per a Creuers RI
GARRAF - PLATAFORMA CASABLANCA – GARRAF
(80 milles – Coeficient 1,2 per la puntuació del Campionat de Catalunya)

ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic Garraf,
Garraf, d’acord amb el que es disposa en la Regla 89 del RRV de la ISAF, es
complau en anunciar i organitzar la regata “XIV REGATA LA PETROLERA -” per a iots de
Creuer sota el Sistema de Mesurament RI establint-hi el següent:
01 UBICACIÓ.La prova se celebrarà del dia 15 al 17 de març de 2013, en aigües entre el Port de Garraf i la
plataforma petrolera Casablanca.
02 REGLAMENTS.Aquesta regata es correrà sota les Regles segons estan definides en:
- Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2013-2016
2013
- Prescripcions de la RFEV
- Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV
- Reglament de Seguretat de la ISAF,
- Reglament de mesurament RI
- Guia Esportiva de la FCV
- Aquest Anunci de Regata
- Instruccions de Regata.
- Reglament de Prevenció d’abordatges a la Mar (R.I.P.A.M.)
- El Reial Decret 62/2008 de 25 de gener de 2008
Pel que respecta a publicitat s’aplica la reglamentació 20 de l’ISAF i les prescripcions de la RFEV,
quedant obligats els participants, si escau, a dur la publicitat que el Comitè Organitzador pogués
establir.
03 INSCRIPCIONS I REGISTRE.REGISTRE.
Podran participar-hi,
hi, les embarcacions amb certificat RI vàlid pel 2013.
Les inscripcions es faran per escrit, en el formulari oficial, adreçat a l’Oficina de Regata
Rega del Club
Nàutic Garraf, per fax: 93 632 01 26, o bé per e-mail:
e mail: vela@clubnauticgarraf.com.
La inscripció s’haurà d’acompanyar amb les fotocòpies de:
- Certificat RI en vigor.
- Pòlissa d’assegurança amb el rebut en vigor corresponent,
- Certificat de navegabilitat,
vegabilitat, i despatx de l’embarcació B “3”
- La titulació del patró, zona de navegació B “3”
- L’autorització de Publicitat, si s’escau.
- Full d’inscripció degudament complimentat.
- Número de telèfon mòbil a bord de l’embarcació.
- Les llicències Federatives
Feder
de tota la tripulació, vigents
- Certificat de revisió de la balsa salvavides.
- Número d’identificació de la radiobalisa (MMSI)
- Comprovant del pagament dels drets d’inscripció
El termini per a les inscripcions es fins a les 18 hores del dia 10 de març de 2013
04 DRETS D’INSCRIPCIÓ.D’INSCRIPCIÓ.
•
SOLITARIS socis del C.N. Garraf
•
SOLITARIS socis d’altres clubs
•
A DOS socis del C.N. Garraf
•
A DOS socis d’altres clubs

55,00 €
80,00 €
110,00 €
160,00 €

L’abonament d’aquest import es pot fer per transferència bancària al compte:
2100-0276-11-0200438377
La confirmació d’inscripcions, així com la retirada de la corresponent documentació es realitzarà a
l’Oficina de Regata del Club Nàutic Garraf el dia 15 de març fins les 15 h.

05 PROGRAMA DE PROVES.PROVES.
Divendres 15 de març de 2013 a les 16:30 h.
Reunió de Patrons,, d’assistència obligatòria (patrons i tripulants)
Divendres 15 de març de 2013 a les 17:55 h.
Senyal d’atenció de la prova.
prova
Diumenge 17 de març de 2013 a les 14:00 h.
Festa de lliurament de premis i trofeus
06 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.CLASSIFICACIÓ.
S’establiran els següents grups de classificació:
-

un per Solitaris Creuer RI
un per A-Dos
Dos Creuer RI

El grup A-Dos
Dos Creuer RI serà separat amb dos grups o divisions.
La puntuació
untuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa del RRV.
La classificació serà en temps compensat aplicant el sistema de Temps sobre Distancia.
07 INSPECCIONS SEGURETAT I MESURAMENTMESURAMENT
Totes les embarcacions participants estaran a disposició del Comitè
Comitè corresponen per a control de
seguretat i mesurament.
D’AMARRAMENT.
08 DRETS D’AMARRAMENT.Els iots participants tindran dret d’amarratge gratuït a les instal·lacions del Club Nàutic Garraf
des del dia 9 de març fins al dia 24 de març de 2013
09 TROFEUS.icaran al TOA en el transcurs del trofeu.
S’indicaran
10 SEGURETAT.A efectes de Seguretat, aquesta regata està considerada com de 3ª categoria de les Regles
Especials de la ISAF.
Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent en el Canal VHF que s’indiqui a la
reunió de patrons mentre estiguin en regata.
11 RESPONSABILITAT.RESPONSABILITAT.
Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè
Organitzador, així com qualsevol persona o entitat que participi en l’organització
l’organització de la regata, es
descarrega expressament de qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i incloses
molèsties que poguessin 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”.
Serà Responsabilitat de l’armador o responsable de cada embarcació complir amb les normes
legals previstes per a les embarcacions d’esbarjo, tant amb caràcter general com en especial per
al seu govern, despatx i seguretat.
12.- En cas de discrepància entre aquest anunci i les instruccions de regata, prevaldran
aquestes darreres i les seves eventuals modificacions.
El Club Organitzador te la facultat de poder modificar aquest Anunci de Regata, en cas
necessari. (R89.2(a) del RRV)

Garraf (Sitges), 15 de gener de 2013

