41 VILA DE BLANES
CAMPIONAT DE CATALUNYA 2015
Classe OPTIMIST grup 1 i grup 2
23, 24, 30 i 31 de Maig 2015, Club Vela Blanes

ANUNCI DE REGATA
El Club Vela Blanes, es complau en anunciar i organitzar per la Classe Optimist el 41 Vila de Blanes –
Campionat de Catalunya grups 1 i 2 els dies 23, 24,30 i 31 de Maig 2015.
1 REGLES
La regata es regirà per:
a) Regles, tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF (2013-2016).
b) Serà d’aplicació l’Apèndix P del RRV
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.
Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes a flota, l’ús de l’armilla salvavides.
2 PUBLICITAT
- Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la
Reglamentació 20 de la ISAF 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 ISAF.
3 ELEGIBILITAT
El 41 Vila de Blanes – Campionat de Catalunya 2015 està reservat a regatistes Classe Optimist grup 1 i 2
- Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la
ISAF i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
4 INSCRIPCIONS
- Els drets d’inscripció seran de 30 € per regatista. Aquets diners s’abonaran al compte bancari del club
organitzador indicant nom del regatista i classe.
- Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt i caldrà enviar-les correu
electrònic a:
CLUB VELA BLANES
Esplanada del port, s.n. 17300-Blanes
Tel. 972 33 05 52
Email: esportiu@cvblanes.cat.
C/C: 2100 0042 41 0200512404
"La Caixa"
IBAN CODE: ES83 SWIFT CODE CAIXESBBXXX

- El termini d’inscripció acabarà el 20 de Maig de 2015 a les 17 hores.
- El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin després d’aquesta data.
- Les inscripcions rebudes després d’aquesta data ( 20 de Maig ) seran penalitzades amb un recàrreg del 50%
del preu de la inscripció.
- El Comitè organitzador exigirà la presentació dels documents que justifiquin les dades de la butlleta
d'inscripció.
Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents següents:
a) Llicència federativa de l'any actual.
b) Carnet de Classe de l'any actual.
c) Justificant del pagament de la inscripció.
5.- REGISTRE D’ ENTRENADORS i ACOMPANYANTS:
5.1 Totes les embarcacions d’entrenadors i qualsevol altra embarcació assistent durant l’esdeveniment del
campionat, haurà d’inscriure’s i realitzar el pagament amb el formulari corresponent abans del dia 20 de Maig.
5.2 Els entrenadors de clubs amb la titulació de tècnics vigent no hauran de pagar els drets d’inscripcions.
5.3 Els drets d’inscripció per embarcacions d’acompanyants serà de 30 €.
5.4 Cada entrenador / embarcació assistent, haurà de confirmar la inscripció a l’Oficina de Regata del seu
equip, abans de les 11:00 hores del dia 23 de Maig del 2015.
5.5 El registre es condiciona a la signatura del full de registre adjunt i comprovant del pagament del seu
registre.
5.6 Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 11 hores del dia 23 de Maig de 2015
presentant la següent documentació:
a) Llicència federativa de tècnic instructor. ( tècnics )
b) Identificació de l’embarcació.
c) Títol adequat pel govern de l’embarcació
d) Certificat de navegabilitat de l’embarcació.
e) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.
f) Serà obligatori portar una radio VHF amb el canal de l’àrea de regates i ús d’armilla salvavides.
5.7 Cap embarcació podrà romandre a les instal·lacions del Club Vela Blanes, ni fer ús dels serveis portuaris
(grúa, rampa, amarrament...) sense haver complert amb AR 5.1, 5.3
5.8 Totes les embarcacions registrades lluiran de manera clarament visible el distintiu facilitat per
l’organització en formalitzar el registre, i queden sotmeses a aquest AR i les IR.
6.- ENTRADA EMBARCACIONS PARTICIPANTS I DE SUPORT.
6.1 La data límit per a entrar embarcacions a les instal·lacions del Club Vela Blanes serà el Divendres 22 de
maig de 2015 a les 19:00h, no essent permesa l’entrada d’embarcacions / remolcs a partir d’aquesta data i
hora.
6.2 Totes les embarcacions participants i de suport hauran d’estar degudament inscrites i registrades, hauran
de romandre avarades o amarrades obligatòriament en els llocs que hagin estat assignats per l’organització.
6.3 S’habilitaran zones especials d’aparcament d’ús obligatori per a remolcs amb i sense caixa. Cap remolc
quedarà a la zona d’avarada de les embarcacions.

7 PROGRAMA
DATA
Dissabte 23 de Maig del 2015
Dissabte 23 de Maig del 2015
Diumenge 24 de Maig del 2015
Dissabte 30 de Maig de 2015
Diumenge 31 de Maig del 2015

HORA
9:30h a 11:00 h
11:00 h
12:00 h

ACTE
Registre participants
Reunió de patrons

12:00 h
11:30h
11:30h
17:00h aprox

Proves
Proves
Proves
LLiurament de Premis

Senyal atenció 1ª prova Camp. Cat

- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores
- Hi han programades 12 proves. No es faran més de 4 proves diàries.
- Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 2
- Es descartarà 1 prova amb 5 proves vàlides i 2 amb 10 o més proves vàlides.
8 FORMAT DE COMPETICIÓ: El format de competició serà en FLOTA.
9 PUNTUACIÓ: S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
10 MEDICIONS: Els participants podran utilitzar únicament un casc, orsa, timó (amb canya i extensió) màstil,
botavara, perxa i una vela durant la regata. La substitució d’aquests equips és produirà únicament amb
l’autorització del mesurador.
Un número d’embarcacions poden ser comprovades després de finalitzar la regata.
11 PREMIS: El lliurament de premis tindrà lloc el diumenge 31 de Maig al finalitzar la regata
12 EXONERACIÓ I RESPONSABILITAT: Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
L’autoritat organitzadora no accepta cap responsabilitat per danys materials, lesions corporals o mort
vinculada amb la regata, produïdes abans de, durant o després de la celebració de la mateixa.
Ni el Club Vela Blanes, ni cap entitat o persona que pugui formar part de l’organització i desenvolupament
d’aquesta regata, assumeix cap responsabilitat per qualsevol accident, incident, pèrdua, robatori o dany que
es puguin originar com a conseqüència de l’esdeveniment.
13 INSTRUCCIONS: En aquest esdeveniment esportiu, atenent amb els criteris de respecte amb el medi
ambienti per minimitzar els residus de paper, no es donaran copies en paper de les Instruccions de Regata als
regatistes, únicament als tècnics.

14 IMATGE i SO::En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
l’informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat del CVB, la finalitat dels quals és la
gestió de clients així com la gestió de qualsevol activitat i servei relacionats amb el Club. Així mateix el CVB
podrà realitzar comunicacions comercials relacionades sempre amb els serveis que ofereix el Club que puguin
ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat. Així mateix, el
signant cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es
realitzin per part de l’organització en el transcurs dels esdeveniments de l’activitat, autoritzant la seva
publicació en tríptics, revistes i pàgina web del CVB. L’informem també que té la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant carta dirigida a CVB, Ref. Protecció de
dades, Adreça: Esplanada del Port s/n, 17300 Blanes, i que podrà revocar el seu consentiment a rebre
comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a: esportiu@cvblanes.cat. Les seves dades
personals podran ser comunicades a la FCV amb l’únic objectiu de tramitar la corresponent llicència
federativa.
15 ALTRES: El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata.
(R89.2(a) del RRV)

41VILA DE BLANES – CAMPIONAT DE CATALUNYA G1 –G2
FULL D’INSCRIPCIÓ
Data
Date

Classe / Modalidad
Class / Discipline

Vela nº
Sail Nr.

Patró
Skipper

Llicencia
Licence

Direcció
Address

Teléfon
Telephone

Població
City

Club
Club

Nom del Vaixell / e-mail
Name of the boat / e-mail

Códig postal
Post code

País
Country

Federació Territorial
National Authority

Data de Naixement
Date of birth

Publicitat. Noms, marques i logotips a exhibir.
Adevertising. Names, brand name, product name or logo to display

Allotjament a la regata
Address during the competition

Teléfon
Telephone

Competitors sail at their own risk. Injuries to competitors and damage to boats can and often does happen. Neither the Organizing Authorities, nor any party involved
in the organization of the championship and/or the races shall be held liable for any damage or injury which may occur to any person or property, whether ashore or
afloat during or in conjunction with participation in the Championship. This Notice of Race and the Sailing Instructions in no way limit or reduce the complete and
unlimited responsibilities of a competitor for the management and care of a boat she or he has entered in the Championship.
I hereby declare that I am in possession of current Public Liability and Third Party Property Insurance coverage in the sum of 700.000€ or more.
Firma
Signature

FORMULARI DE REGISTRE DE TÈCNICS I ACOMPANYANTS
CLASSE : OPTIMIST
FECHA / DATE: ................................................
NOMBRE ENTRENADOR / COACH NAME
................................................................................................................................................................
DNI / PASSPORT .............................................................................................................................
MAIL ....................................................................................................................................................
CLUB / CLUB ......................................................................................................................................
TELÉFONO / PHONE NUMBER ...................................................................................................
HOTEL / APPARTMENT ................................................................................................................
RADIO ..................................
PAGO 30€

SI

NO

A CÀRREG DELS SEGÜENTS REGATISTES / SAILORS:

Vist i plau

CV BLANES, 23 de maig de 2015

Per Secretaria

FIRMA TÈCNIC / ACOMPANYANT

