Secretaria de Regata
Telf: 972 776 949
Fax: 972 775 816
Mail: info@interclubsemporda.org
Facebook: interclubsemporda
Twitter: @IEmporda

ANUNCI DE REGATA
ORGANITZA:
Club Nàutic Port de la Selva
Club Vela Golfus
GEN Roses
Club Nàutic L’Escala
Club Nàutic Estartit
COL·LABORA:
Port Banyuls
Port de Roses
Club Nàutic Llança
Real Associació Nacional de Creuers
DATES:
14 i 15 de Setembre

Seu: CV Golfus-GEN Roses

28 i 29 de Setembre

Seu: CN Port de la Selva – Port Banyuls

12 i 13 d’Octubre

Seu: CN L’Escala

26 i 27 d’Octubre

Seu: CN Estartit

1.-REGLES
El Trofeu es regirà per:
• Reglament de Regates a Vela 2013/2016 (RRV)
• Reglament Tècnic de Creuer i annexes
• Reglament RI 2013 i annexes
• Reglament de Seguretat de Regates en Alta Mar de l'ISAF
• Guia Esportiva de la FCV
• Instruccions de Regata.
• Anunci de Regates.
En cas de discrepància entre el present Anunci i les Instruccions de Regata
prevaldran aquestes últimes. El Comitè de Regates posarà especial atenció en el
compliment de les regles de seguretat, essent possible que es realitzin controls de
seguretat de les embarcacions.
2.- PARTICIPANTS
Podran participar tots els iots amb certificat de medició RI vigent.
La flota es dividirà segons les classes especificades en el Reglament RI. Hi haurà la
Categoria de “A DOS”. Si en una classe no hi ha un mínim de 7 embarcacions,
l’organització podrà agrupar les embarcacions a efectes de classificacions. Les
embarcacions del tipus monotips inscrites en un mateix grup es podran agrupar en
una mateixa classe. L’organització serà l’autoritat de reconèixer el monotip com a
tal, sense dret a reclamació.
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3.-PUBLICITAT
S’aplicarà l’Apèndix 1 reglamentació 20 RRV. Podrà exigir-se als participants
l’exhibició de publicitat conforme a l’Apèndix 1 reglamentació 20.3.1 (d)(i). Quedant
modificades totes les Regles de Classe que s’oposin a aquesta previsió.
4.-INSCRIPCIONS
Les
inscripcions
s’hauran
d’efectuar
a
traves
de
la
pagina
web:
www.interclubsemporda.org i s’hauran de realitzar entre el 26 d’agost al 6 de
setembre de 2013 a:
SECRETARIA REGATA “INTERCLUBS EMPORDÀ”
CLUB NÀUTIC L’ESCALA
Port la Clota – 17130 L’Escala (Girona)
Tel. 972.77.69.49
Fax: 972.77.58.16
Email: info@interclubsemporda.org
www:interclubsemporda.org
Les sol·licituds d’inscripcions hauran d’anar acompanyades del comprovant del
pagament dels drets d’inscripció.
Els drets d’inscripció s’estableixen en:
180.- Euros – abans del 5 de setembre de 2013.
250.- Euros – després del 5 de setembre de 2013.
Aquesta inscripció dóna dret a participar a totes les proves previstes del trofeu
Interclubs-Empordà 2013. El comitè organitzador es reserva el dret de poder
admetre inscripcions després del dia 14 de setembre.
Pagament: transferència bancària o ingrés al compte:
Club Nàutic L’Escala – Regata Interclubs Empordà
Cal indicar el Nom de l’embarcació
Nº Compte BBVA: 0182 2570 13 0011503976
5.-REGISTRE DE PARTICIPANTS
L’admissió queda subjecta a la presentació dels documents següents, el primer dia
de regata de l’embarcació:
• Fotocòpia del Comprovant del pagament de la inscripció.
• Fotocòpia del rebut de l’assegurança de segons Real Decret 607/1999 del 16
d’abril que inclogui explícitament la participació en regates, proves i competicions
esportives.
• Fotocòpia del certificat de navegabilitat al dia, si s’escau, en cas de no disposarne l’organització realitzarà el control a l’embarcació per avaluar si compleix les
condicions de seguretat mínimes.
Cada armador o responsable haurà de confirmar personalment la presència de la
seva embarcació i signar el full de registre abans de les 10:45 hores de cada dia de
regata a l’oficina de regata.
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6.-PROGRAMA
Data

H. Atenció Recorreguts

Seu

14 de Setembre 11:55 h.

Recorregut costaner CV Golfus – GEN Roses

15 de Setembre 11:55 h.

Sobrevent sotavent CV Golfus – GEN Roses

28 de Setembre 11:55 h

Recorregut costaner CN Port de la Selva - Port Banyuls

29 de Setembre 10:55 h

Recorregut costaner Port Banyuls - CN Port de la Selva

12 d’Octubre

11:55 h

Recorregut costaner CN L’Escala

13 d’Octubre

11:55 h

Sobrevent sotavent CN L’Escala

26 d’Octubre

11:55 h

Triangle o costaner

27 d’Octubre

11:55 h

Sobrevent sotavent CN Estartit

CN Estartit

Hi ha programades per cada classe un màxim de 8 proves de les quals seran
necessàries dues per la validesa del trofeu. La descripció de les proves vindrà
donada a les Instruccions de Regata. Cada dia de regata hi haurà una reunió de
patrons a les 11:00 hores. Pel dia 14 de setembre l’oficina de regata serà a l’Oficina
del GEN Roses.
7.-ORGANITZACIÓ
Tots els vaixells amarraran ÚNICAMENT als llocs que els hagin estat adjudicats. Es
donarà amarrament gratuït a cada seu per els vaixells una setmana abans i una
setmana després de la celebració de cada fase. És imprescindible notificar
prèviament al Port de cada fase la intenció de fer ús d’aquest amarrament per tal
de tenir-hi dret, en cas contrari el Port podrà factura aquest servei o denegar-lo.
8.-PREMIS
La relació s’exposarà al Taulell Oficial d’Avisos una vegada finalitzar el termini
d’inscripció.
9.-INSTRUCCIONS DE REGATA
Estaran disponibles únicament a partir del 10 de setembre de 2013 a la pagina web
de la regata.
10.-RESPONSABILITAT
Els iots participants en aquesta regata ho fan sota la seva responsabilitat. Cap dels
Clubs, entitats o persones que de qualsevol forma intervenen en l’organització i
desenvolupament d’aquesta regata, assumeixen cap responsabilitat per qualsevol
accident o incident, pèrdues, danys o molèsties, que es puguin originar com a
conseqüència de la seva celebració.
11.-ACTES SOCIALS
La relació s’exposarà al Taulell Oficial d’Avisos i a la web
12.- El Comitè Organitzador es reserva el dret de modificar aquest.

3

