TROFEU PRIMAVERA 2019
18 i 19 Maig
EUROPE (N-2) i 420 (N-2)

ANUNCI DE REGATA
La regata Trofeu PRIMAVERA reservada a classe Europa N-2 i classe 420 N-2, es celebrarà en aigües de la Vila de
Blanes els dies 18 i 19 de Maig, 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 2017 - 2020. 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
d) Les Instruccions de Regata.
Es podrà aplicar l’Apèndix P 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
4.- INSCRIPCIONS
Els drets d’inscripció al Trofeu Primavera seran de:
Classe Europa
Classe 420

20 €
40 €

Aquets diners s’abonaran al compte bancari del club organitzador indicant nom del regatista, número de vela i club.
Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt o bé per la web del club vela blanes, hi
hauran d'enviar-se per correu a:
CLUB VELA BLANES
Esplanada del port s/n
17300 BLANES
Tel 972 33 05 52
E-mail: esportiu@cvblanes.cat
C/C: 2100 0042 41 0200512404
"La Caixa"
IBAN CODE: ES83 SWIFT CODE CAIXESBBXXX
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.
b) Carnet de Classe de l'any actual per 420 i Europa.
c) Pagament dels drets d’inscripció.
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El termini d’inscripció acabarà el 13 de Maig 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 tripulació 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 15 €.
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.
* La llicència de tècnic col·laborador no serà valida com a llicència de tècnic.
6.- PROGRAMA TROFEU PRIMAVERA. 420 i Europa.

DATA

-

18 de Maig

HORA
Fins 10:30h

18 de Maig

11:55 h

19 de Maig

11:55 h

ACTE
Registre participants.
Senyal atenció 1ª prova
Al finalitzar les proves dinar pels regatistes.
Proves
Entrega de premis

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:30 hores
Hi han programades 6 proves. No es faran més de 4 proves diàries.
Proves necessàries per a la validesa del Trofeu: 1.
Es descartarà 1 prova amb 5 proves vàlides.

7.- FORMAT DE COMPETICIÓ:
El format de competició serà en flota.
8.- PUNTUACIÓ:
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
9.- PREMIS:
S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu.
10.- RESPONSABILITAT:
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
11.- INSTRUCCIONS:
Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 10:30 hores del dia d’inici de la regata, en el moment de
signar el registre de la inscripció.
12.- El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.
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Full d'inscripció

TROFEU PRIMAVERA 2019 Europa i 420
Data
Date

Classe / Modalitat
Class / Discipline

Vela nº
Sail Nr.

Patró
Skipper

Llicència
Licence

Direcció
Address

Teléfon
Telephone

Població
City

Codi postal
Post code

País
Country

Tripulant
Crew

Llicència
Licence

Club
Club

Federació Territorial
National Authority

Mail Patró i Tripulant
Mail Skipper and Crew

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

Firma
Signature

Els competidors naveguen sota el seu propi risc. Les lesions dels competidors i els danys als vaixells pot i sol succeir. Ni les autoritats organitzadores, ni cap entitat
implicada en l'organització del campionat i / o les curses podran ser declarats responsables dels danys o lesions que poden ocórrer a qualsevol persona o propietat, ja
sigui en terra o superfície durant o en relació amb la participació en el campionat. Aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata de cap manera limiten o
redueixen les responsabilitats completes i il·limitades d'un competidor per al maneig i cura d'un vaixell que ell o ella ha entrat en el Campionat.
Per la present declaro que estic en possessió de responsabilitat pública actual i la cobertura de tercers assegurances de propietat en la suma de 700.000 € o més.
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