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REGATES SOCIALS VELA LLEUGERA OPEN 2016 
 

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 les regates socials per a l’any en curs per a iots de vela lleugera. 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 embarcacions de vela lleugera que ho desitgin sota ràtings compensatoris segons Guia 
Esportiva vigent de la FCV, RYA o Federació Francesa de Vela, no sotmesos a possibles reclamacions.  
 
c) S’estableixen els següents grups de classificació: 

-Grup vela lleugera Open. 
-Grup O’pen BIC o embarcacions menys ràpides. (si fa el mateix recorregut, estarà dins del grup vela 

lleugera. Si fan una volta al recorregut, es multiplicarà el seu temps real per 2 abans de compensar o en últim cas, es 
puntuaran darrera de tots els iots que hagin fet el recorregut complert).  
 
d) S'estableix el següent programa de regates socials vela lleugera open per a l’any 2016: 

- Generalment els primers diumenges de cada mes a menys que s’acordi un altre diumenge del mes, segons 
conveniència general. Serà públic al calendari oficial del GEN Roses. (Web + llistats de correus). 
 

e) El Senyal d’ ATENCIÓ es donarà, a les 12:00h. amb bandera A (o l’acordada) del CIS per a totes les classes juntes. 
- Procediment segons Annex 1. 
- No es donarà cap senyal d’ ATENCIÓ més tard de les 15h00. 
- El temps límit per acabar el recorregut serà de 15 min. després que finalitzi la primera embarcació. 
- Es programen quatre proves per dia. 
 

f) S’estableixen els següents recorreguts (podran ser escurçats, a decisió del comitè): 
- Segons Annex 2. 
- S’indicarà el número del recorregut a fer amb el numeral corresponent del CIS o oralment a la reunió de patrons. 
 
g) Es consideraran automàticament inscrits tots els iots que es registrin per la regata a la secretaria del GEN. 
 
h) S’utilitzarà el sistema de puntuació a la baixa. Modificant: Tots els regatistes que es presentin a la línia de sortida i 
facin el possible per regatejar, rebran a cada prova com a màxim els punts de tots els regatistes de la jornada + 1. 
Els que no assisteixin, rebran els punts màxims dels participants + 1 en qualsevol jornada del trofeu en curs. Es 
descartarà 1 prova per cada 4 proves celebrades.  
 
i) El dilluns després de cada dia de regates programat es podrà consultar aquesta al TOA del GEN i a 
www.genroses.cat. 
 
j) El comitè de regata podrà donar instruccions orals les quals, fins i tot, tindran preponderància sobre aquestes 
instruccions. 
 

k) S’efectuarà arbitratge directe per part de qualsevol membre del comitè de regates. 
 
l) Penalitzacions alternatives. Si un iot reconeix haver infringit una Regla de la Part 2 del RRV, pot 
auto-penalitzar-se fent UN gir de 360º. Si és per decisió del comitè seran DOS girs de 360º. 
 
m) Entrega de Premis i s’informarà mitjançant avís publicat al TOA del GEN, a www.genroses.cat o s’enviarà e-mail a 
tots els regatistes registrats. 

http://www.genroses.cat/
http://www.facebook.com/genroses
http://www.genroses.cat/
http://www.genroses.cat/


 

www.genroses.cat  

www.facebook.com/genroses  

ANNEX 1 

PROCEDIMENT DE SORTIDA (Regla 26 RRV) 

 

ANNEX 2 

            Recorregut 1         Recorregut 2               Recorregut 3 
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