CAMPIONAT DE CATALUNYA 2021
EUROPA i 420
17 –18 – 24 i 25 d’ Abril

ANUNCI DE REGATA
La regata Campionat de Catalunya reservada les classes Europa i 420, es celebrarà en aigües de la Vila de Blanes
els dies 17, 18, 24 i 25 d’Abril, organitzada pel Club Vela Blanes, i amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Vela.
1.- REGLES
La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela, edició 2021 - 2024. I per:
a) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.

b) Prescripcions de la Real Federació Española de Vela.
c) Les regles de Classe, de cada classe 420 I Europa.
d) [DP]Les regles d’equipament de WS.
d) Les Instruccions de Regata.
e) S’aplicarà l’Apèndix P del RRV.
f) La RRV 90.3( e)(3) es d’aplicació.
g) [NP][DP] Annex A – Protocol de seguretat en relació al COVID-19.
h) [NP][DP] Altres Protocols i mesures adoptar en referencia al COVID19 segons les normatives vigents aplicar en
les dates del esdeveniment, les quals seran publicades a la web de la regata.
h) La regla 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a la regla 61.1 (a) “Immediatament
després d’acabar el vaixell protestant informarà al vaixell d’arribades del Comitè de Regates sobre la seva intenció de
protestar e identificarà als vaixells contra els quals te intenció de protestar”
i) Es modifica la regla 40 i el preàmbul de la part 4 del RRV com segueix: “ Cada regatista farà us d’un dispositiu de
flotació personal d’acord amb la regla de la classe 4.2 (a), degudament ajustat durant tot moment mentres estiguin a
flot, excepte breument per posar-se o treure’s roba. [NP] Per el present Anunci, les Instruccions de regates i les
possibles modificacions.
j) En les regles que regulin aquesta regata la notificació [NP] fa referencia a que una infracció aquesta regla no
serà motiu de protestes entre barcos. (Modifica la R60.1 (a) del RRV)
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.
Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes 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 WS i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.
3.- ELEGIBILITAT
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la WS i les
Prescripcions RFEV a dita reglamentació
Els participants de nacionalitat o residencia legal en Espanya o que competeixen adscrit a un Club espanyol, hauran
d’estar en possessió de la llicència federativa d’esportista habilitada per la RFEV per l’any vigent, expedida per la
FFAA on resideixi o practiqui l’esport l’esportista, segons “reglamento de licencias de la RFEV”
Pels esportistes estrangers que no posseeixin d’una llicència federativa, hauran d’acreditar que disposen d’una
assegurança d’accidents i malaltia vàlid a Espanya.
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4.- CLASSES
Aquesta regata esta reservada per embarcacions de les classes 420 i Europa.
5.- INSCRIPCIONS
Els drets d’inscripció al Campionat de Catalunya seran de:
Classe Europa
Classe 420

40 €
80 €

Aquets diners s’abonaran al compte bancari del club organitzador indicant nom del regatista, número de vela i club.
Les inscripcions seran complimentades per la web del club vela blanes.

www.cvblanes.cat
Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents següents abans de finalitzar
el termini d’inscripció:
a) Llicència federativa de l'any actual. (Foto)
b) Documentació Acreditativa de l’any de naixement.(Foto)
c) Carnet de Classe de l'any actual per 420 o Europa. (Foto)
d) Pagament dels drets d’inscripció.
e) Delcaració Autoresnposabilitat de la Pandèmia. ( Annex B)
El termini d’inscripció acabarà el 13 d’Abril a les 17:00 hores
El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta data i cobrarà un
recàrrec del 50% del preu de la inscripció.
- El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de la butlleta de
inscripció.
-

5.- REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS
Cada cap d’equip haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 10:30 hores del dia
d’inici de la regata.
El registre es condiciona a la signatura del full de registre, i acceptació de responsabilitat.
Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30 hores del dia d’inici de la regata presentant la
següent documentació:
a)
Llicència federativa de tècnic de Nivell I o Superior, en cas que no la tinguin s’hauran d’inscriure
com a acompanyants i hauran de pagar inscripció de 30 €.
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)
Obligatorietat de portar una emissora VHF.
g)
Declaració Autoresponsabilitat de la Pandèmia (Annex B)
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6.- PROGRAMA CAMPIONAT DE CATALUNYA 420 i Europa.

DATA
Dissabte 17 d’Abril de 2021
Dissabte 17 d’Abril de 2021
Diumenge 18 d’Abril de 2021

HORA
9:00 a 11:00 h
11:55 h
11:55 h

Dissabte 24 d’Abril de 2021
Diumenge 25 d’Abril de 2021

-

ACTE

11:55 h
11:55 h

Registre participants
Senyal atenció 1ª prova
Proves
Senyal atenció 1ªdel dia prova
Proves

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores
Hi han programades 12 proves per la classe Europa i 420
No es faran més de 4 proves diàries.
Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 2.

7.- FORMAT DE COMPETICIÓ:
El format de competició serà en flota, per classes.
8.- TAULELL OFICIAL D’AVISOS (TOA)
8.1 El Taulell Oficial d’Avisos (TOA) serà virtual i disponible a la web de la regata.
8.2 Totes les sol·licitud i/o preguntes, les revisions de resultats, es realitzaran a traves de l’e-mail a
esportiu@cvblanes.cat , especificant tots els detalls. L’Hora d’enviament de l’e-mail serà, l’hora de recepció per part de
l’Oficina de Regates.
8.3 Les Instruccions de Regates estaran disponibles a la web de l’esdeveniment, a partir de les 9h del dia 15 d’abril del
2021.
9.- PUNTUACIÓ:
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
La puntuació total de cada embarcació serà la suma de tots els seus punts, excepte, si 5 o més proves han sigut
completades, que la puntuació total de cada embarcació serà la suma de tots els seus punts, descartant la seva pitjor
puntuació.
10[NP][DP] EMBARCACIONS DE ENTRENADORS I/O SUPORT A EQUIPS:
S’exigirà a tots els entrenadors i personal de suport als equips a fer ús de l’armilla salvavides mentre estiguin a
flot. Així com a estar previstos d’una emissora VHF operativa per a cada embarcació.
11 VARADA:
[NP][DP] Cada club tindrà designada una zona de varada, on haurà de romandre fins que algun membre de
l’organització l’autoritzi a desplaçar-se a la rampa per sortir a mar.

12.- PREMIS:
S’especificaran en el TOA Virtual en el transcurs del trofeu.
L’Entrega de premis estarà reservada als premiats i a dos acompanyants per premiat.
13.- RESPONSABILITAT:
13.1 Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
13.2 El Comitè Organitzador, els diferents Comitès, qualsevol persona i organisme involucrat en l’organització de
l’esdeveniment, rebutgen tota responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties, que poguessin ocasionar
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a persones o coses tant a terra com a mar, com a conseqüència de la participació a les proves emparades per
aquest Anunci de Regates.
13.3 Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 3 de la Part 1 del RRV que estableix:
“Es d’exclusiva responsabilitat d’un vaixell el decidir si participa en una prova o si continua en regata”.
13.4

Es recorda a tots els participants, entrenadors, tècnics i acompanyants, l’obligatorietat de mantenir les
conductes ètiques i mediambientals per preservar l’entorn. L’incompliment d’aquesta regla pot donar lloc a una
acció del Comitè de Regata ó del Comitè de Protestes.
El Real Decreto 62/2008 disposa de las condicions de Seguridad Marítima, Navegación y de la Vida Humana
en el Mar aplicables a las proves Nàutica-esportives. (O

14.- INSTRUCCIONS:
Les Instruccions de Regata es podran consultar per la web del Club Vela Blanes a partir del dia 15 d’Abril.

El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.
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ANNEX A
[NP][DP] Annex A – Protocol de seguretat en relació al COVID-19.
a. L'accés a les instal·lacions de la regata està condicionat al control de la temperatura corporal.
b. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a utilitzar mascareta:
1r: en tot local tancat o en llocs oberts quan no es pugui respectar la distància mínima d'1
½ metres.
2n: a l'embarcar en llanxes de salvament i qualsevol embarcació dels Comitès de
Regates, Protestes, Tècnic quan no es puguis respectat la distància mínima d’1 ½ metres.
3r: en les operacions de sortir i entrar a mar quan no es pugui respectar la distància
mínima d'1 ½ metres
Les mascaretes i guants hauran llançar-se únicament en els contenidors disposats per a això,
degudament senyalitzats.
c. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a respectar
l'aforament i els torns d'accés, si escau, a:
1r vestuaris i dutxes. Està rigorosament prohibit dipositar vestimenta i bosses. No està
permés dutxar-se.
2n bar, restaurant i salons socials.
3r oficina de regates i sala de jury.
d. Els participants, entrenadors i persones de suport estan obligats a respectar l'ordre de sortida
de vaixells a l'aigua i guardaran la fila corresponent, evitant avançaments i aglomeracions; els
carrets de varada seran retirats i estibats per personal de l'organització.
e. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a netejar-se les
mans amb freqüència i, si escau, a l'ús de hidrogels a disposició a l'accedir a sales i recintes
tancats.
f. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a utilitzar els carrils
d'una sola direcció en els seus desplaçaments per l'interior de les instal·lacions.
g. Els participants, entrenadors i persones de suport obeiran en tot moment qualsevol instrucció
raonable que els siguin donades per l'AO i els seus representants.
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ANNEX B
Declaració de Sotmetiment a les Regles Específiques de la Pandèmia
Regatista/Tècnic
Cognoms
Nom
Tfno. de contacte
Club
Nº de Vela
Direcció
de
l’Allotjament durant la
competició
Pare, mare, tutor(a)
DNI nº
Cognoms
Nom
Tfno. de contacte
El/la firmant, DECLARA
- Sotmetre’s diàriament al control de la temperatura corporal a l’entrar a les instal·lacions i en ocasiones sigui
necessari.

- Ser coneixedor de la obligació de romandre al seu domicilio o allotjament en cas de febre superior a 37,5º o
en presencia d’altres símptomes relacionats amb el virus SARS-COV-V2.

- Ser coneixedor de que si presenta símptomes compatibles amb el virus es compromet a comunicar-lo al
responsable de protocol de la regata, tornar immediatament al seu domicili o allotjament i a no romandre a
les instal·lacions esportives.
- No haver estat en contacte directe amb persones diagnosticades positives al virus.
- No haver transitat o viatjat a o des de lloc sotmesos a quarantena.
- Comprometre’s a respectar totes las normes e instruccions, especialment la distancia interindividual, i a
observar las regles de higiene, especialment una freqüent neteja de mans i l’ús de la mascareta en tot
moment que no sigui possible mantenir una distancia interindividual de 1,5 metres, tant a terra com a mar.
- Que el número de telèfon indicat es el numero actiu en el que es podrà localitzar en cas de ser necessari.
- Ser coneixedor que els responsables de las instal·lacions no poden garantir la plena seguretat en las
instal·lacions en aquest context, assumint personal e individualment totes les conseqüències i
responsabilitats.
En

_____________________________, a

de

___________________de 2021

Firma(pare/mare/tutor/a en cas de menors)
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