REGATA N3 OPTIMIST I VELA OPEN
GEN ROSES
21 I 22 DE MARÇ 2020
ANUNCI DE REGATA N3 OPTIMIST
El GEN Roses es complau en anunciar i organitzar la regata N3 de la classes OPTIMIST i
VELA OPEN, els dies 21 i 22 de març de 2020, que es navegarà en aigües properes al
club.
1 REGLES APLICADES
 La regata s’ha de regir per les regles tal com es defineixen en el Reglament de
Regates a Vela vigent.
 Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
 Es pot aplicar l’apèndix P del RRV, que està definit en les Instruccions de Regata.
 En cas de discrepància entre l’anunci i les Instruccions de Regata, prevalen
aquestes.
 Es pot exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes flotants l’ús de
l’armilla salvavides.
2 PUBLICITAT
- Els participants poden exhibir publicitat individual classificada de categoria C d’acord
amb l'acció 20 de World Sailing i les prescripcions de la RFEV a aquesta reglamentació.
- Es podrà exigir als participants l’exhibició de publicitat d’acord amb l’apartat 20.3.d.i de
la reglamentació 20 del Codi de Publicitat de la World Sailing.
3 ELEGIBILITAT
- Tots els participants han de complir amb els requisits d’elegibilitat reflectits en la
reglamentació 19 de la World Sailing i les prescripcions RFEV a aquesta reglamentació.
- La regata està oberta a totes les classes de vela lleugera. Per la Classe Optimist es
crearan les categories G1, G2 i G3. La resta de classes s’englobaran dins d’una mateixa
classe Open. Dins d’aquesta classes es podran crear les categories següents: Europe,
Làser Rd (Juvenil i/o Master), Làser 4.7 i Techno 293, si s’arriba a un mínim de 5
embarcacions categoria. L’organització es reserva el dret d’incloure altres categories no
especificades sempre que s’arribin a un mínim de 5 embarcacions.
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– La classe OPTIMIST està tancada a regatistes de Clubs de la província de Girona.
L’Organització es reserva el dret d’acceptar regatistes d’altres clubs sota sol·licitud
prèvia.
– La classe OPEN correran totes les categories sota el sistema de compensació
especificat a la Guia de la Federació Catalana de vela (s’especificarà a les Instruccions
de Regata).

4 INSCRIPCIONS
– Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari disponible
mitjançant l’adreça adjunta . La data límit per a enviar la inscripció és el dia 20/03/2020 a
les 11:00 hores.

www.genroses.cat
– Els drets d’inscripció són de 10 €. El pagament es podrà realitzar per transferència a
ES31 2100 8175 8423 0005 1278 (cal enviar justificant transferència a
secretaria@genroses.cat ) o be podeu realitzar-lo a les oficines del GEN Roses. Data
límit per efectuar el pagament 20 de març a les 11h00.
- Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat el formulari indicat i ha
abonat els drets de la inscripció en el termini establert; i tanmateix, hagi signat
personalment el registre de participants i presentat els documents següents abans de l’
inici de la primera prova programada:
 Llicència federativa de l'any en curs.
 Carnet de Classe de la temporada en curs.
 Justificant de pagament de la quota d’inscripció.
- El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les
dades del formulari de inscripció.

5 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS
- Cada tripulació ha de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regates abans
de les 11:00 hores del dia 21 de març.
- El registre es condiciona a la signatura del full de registre i l’acceptació de responsabilitat.
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- Cal que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 11:00 hores del dia 26
de maig presentant la documentació següent:
a. Identificació de l’embarcació
b) Títol adequat per al govern de l’embarcació
c) Original o fotocòpia de la llicència federativa de tècnic (vigent)
d) Certificat de navegabilitat de l’embarcació
e) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent
f) És obligatori portar una ràdio VHF i estar a l’escolta pel canal de l’àrea de regata
La llicència de Monitor col·laborador no serà considerada vàlida pel registre de
tècnics.

6 PROGRAMA
DATA
21 març
21 març
21 març
21 març
22 març
22 març
22 març

HORA
Fins les 11h00
11h00
12h00
Després darrera prova
12h00
Després darrera prova
17h00 (aprox.)

ACTE
Registre participants
Reunió d’entrenadors
Senyal atenció 1a prova
Pasta party
Proves
Pica-Pica
Clausura i lliurament de trofeus

- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16h00 hores.
- S’han programat 6 proves. No es faran més de 4 proves diàries.
- Proves necessàries per a la validesa del campionat: 1.
- Es descartarà 1 prova amb 4 proves vàlides.
7 FORMAT DE COMPETICIÓ
- El format de competició és en flota.
8 PUNTUACIÓ
- S’aplicarà el sistema de puntuació baixa segons apèndix A del RRV.
- Hi haurà una classificació independent per cada una de les classes amb més de 5
embarcacions.
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9 PREMIS
- S’especificaran al Taulell Oficial d’Anuncis (TOA) durant transcurs del trofeu. I tan aviat
com es pugui a la web www.genroses.cat.
10 RESPONSABILITAT
- Tots els participants ho fan amb el seu propi risc i responsabilitat.
11 INSTRUCCIONS
- Les Instruccions de Regata es podran veure a www.genroses.cat o al Taulell Oficial
d’Anuncis.
- El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la regla 89.2.a del RRV.
12 COMUNICACIÓ
- Tota la informació on-line es podrà trobar a la pàgina web del club www.genroses.cat.
Per a les fotografies o seguiment de la competició caldrà entrar al
www.facebook.com/genroses on hi haurà un àlbum de fotografies per a la competició i
s’intentarà fer el “minut a minut” de la regata en la mesura del possible, també pel
www.twitter.com/rosesgen. L’instagram del club és el www.instagram.com/gen.roses.
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