Instruccions de Regata – Lliga Creuers Estiu 2015
INSTRUCCIONS DE REGATA
D'acord amb el que estableix la regla 87.2 i apèndix M1 del RRV, el GEN Roses, es complau d’anunciar la celebració de la Lliga
de Creuers Estiu 2015. En conseqüència, estableixen el següent:
a) Les regates es correran sota el RRV, les prescripcions de la RFEV, el reglament de competicions de la FCV i aquestes
instruccions particulars.
b) Podran participar-hi els creuers que ho desitgin sota ràtings compensatoris segons sistema RN o en el seu defecte
estimats, però en cap cas sotmesos a possibles reclamacions.
c) S'estableix el següent programa per a la Lliga de Creuers Estiu 2015:
- RMMR el dia 27 de juny
- Regata tècnica els dies 25 de juliol i 8 d’agost
- Travessia l’Escala – Roses el dia 22 d’agost
d) El Senyal d’ ATENCIÓ es donarà, a les 12:00h els dies 27 de juny, 25 de juliol i 8 d’agost amb bandera W del CIS per a tots
els creuers junts.
- El camp de regates s’ubicarà aproximadament davant de la platja de la rubina entre la bocana d’Empuriabrava i la bocana de
port roses en les regates tècniques.
- L’embarcació del comitè s’identificarà arborant una bandera taronja al pal de senyals.
- Procediment segons Annex 1.
- El temps límit per acabar el recorregut tècnic serà de 120 min. després del senyal de sortida. No hi ha temps
límit d’arribada per les regates RMMR i la Travessia. Us esperarem!
e) S’estableixen els següents recorreguts:
- Segons Annex 2.
- Es programa un temps aproximat de 1h.30 minuts per fer el recorregut. Aquest podrà ser escurçat a decisió
del comitè en qualsevol boia del recorregut.
f) Es consideraran automàticament inscrits a totes les regates de la Lliga tots els iots que es registrin per la regata a la
secretaria del GEN, segons full d’inscripció.
g) Sortida: Barca de comitè i balisa situada aproximadament davant la platja de la rubina. Excepte per a la Travessia.
h) Arribada: Senyera de l’espigó del Port de Roses i balisa inflable per a la RMMR. Per a les regates tècniques es defineix a
l’Annex 2. I per a la Travessia es definirà a les seves IR particulars.
i) S’utilitzarà el sistema de puntuació a la baixa.
j) Les classificacions es podran consultar al TOA del GEN o a www.genroses.cat  Secció creuers  Lliga Creuers Estiu 2015.
k) El comitè de regata podrà donar instruccions orals les quals pel canal VHF 72 que fins i tot, tindran
preponderància sobre aquestes instruccions.
l) S’efectuarà arbitratge directe per part de qualsevol membre del comitè de regates.
m) Penalitzacions alternatives. Si un iot reconeix haver infringit una Regla de la Part 2 del RRV, pot auto-penalitzar-se fent
DOS girs de 360º.
n) L’entrega de Premis es realitzarà després del dinar del dia 22 a l’esplanada del GEN i s’informarà mitjançant avís publicat a
la web del gen www.genroses.cat  Secció creuers  Lliga Creuers Estiu 2015 i s’enviarà e-mail a tots els regatistes
registrats.
o) Seguretat:
- Les embarcacions a l’escolta de manera permanent al canal VHF 72 i avisar al CR en cas de retirar-se.

ANNEX 1
PROCEDIMENT DE SORTIDA
(Regla 26 RRV)

ANNEX 2
RECORREGUTS

Regates tècniques

- Recorregut: SORTIDA – 1 – 2 – 1 – ARRIBADA
- Boies per babord
- SORTIDA entre la “balisa 2” i el Comitè de Regates arborant bandera taronja
- ARRIBADA entre la “balisa 2” i el Comitè de Regates arborant bandera blava

RMMR
Opció 1

Opció 2

Travessia l’Escala – Roses: es publicarà l’anunci específic

