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CAMPIONAT CATALUNYA SLALOM 2021 

4 I 5 DE SETEMBRE 
 
 

INSTRUCCIONS DE REGATA  

 
1. REGLES 

 

1.1. Les regles tal com es defineixen en el reglament de Regates a Vela, edició 2021 - 2024. 

1.2. L’apèndix B serà d’aplicació. 

1.3. L’apèndix P NO serà d’aplicació. 

1.4. Aquesta regata és classificada de nivell 3 per la Federació Catalana de Vela. 

1.5. Els annexes i les modificacions d’aquestes instruccions formaran part d’aquestes 

instruccions 

1.6. En cas de discrepància entre l’Anunci de Regata i aquestes instruccions, s’aplicarà la 

regla 63.7 del RRV. 

 

2. AVISOS I MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS DE REGATA 

 

2.1. Qualsevol avis o modificació de les Instruccions de Regata s'anunciarà al Taulell Oficial 

d’Anuncis (TOA), situat a la vidriera del club, abans d’una hora per donar el senyal 

d'Atenció de la primera prova del dia en la qual sigui vàlida, excepte qualsevol 

modificació en el programa de regates, que s'anunciarà abans de les 19:00 hores del dia 

anterior a la seva efectivitat. 

2.2.  Les modificacions que es facin a l’aigua es podran comunicar oralment. 

 

 

3. SENYALS A TERRA 

 

3.1. Els senyals a terra es mostraran al Pal Oficial de Senyals situat a la zona d’avarada del 

costat de la rampa de formigó. 

3.2. Quan la bandera Intel·ligència hagi estat hissada a terra i s’arriï, “1 minut” es substitueix 

per: ”no menys de 15 minuts” en la senyal de Regata “Senyals d’aplaçament” del RRV 

2021-2024. 
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4. PROGRAMA 

 

4 de setembre 

5 de setembre 

 

11:00 Reunió de patrons i entrenadors 

12:00 Senyal atenció 1a prova del dia 

 

4.1. No es donaran senyals de sortida a partir de les 18:00 hores, excepte després d’una crida 

general si la següent senyal  d’atenció es dóna immediatament. 

4.2. No es correran més de 4 “quadres” per dia. 

4.3. Es descartarà 1 prova amb 4, 2 amb 7 i 3 amb 11 o més proves vàlides. 

 

 

5. NUMEROS DE VELA 

 

5.1. Els regatistes hauran de portar la obligatòriament a la vela i de forma clarament visible, 

el número amb el que s’hagin registrat.  

 

6. INSCRIPCIONS 

 

6.1. Les inscripcions es realitzaran a través de: 

 http://competicio.windsurfcat.com/ 

 

On caldrà registrar-te per donar-te d’alta. 

 

6.2. 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. 
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6.3 El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les                 

dades del formulari de inscripció. 

 

6.4 Els drets d’inscriprció seran de 25,00€ per participar 

Compte per el pagament: 

IBAN: ES31-2100-8175-84-2300051278 

BIC CAIXESBBXXX 

Els justificants de la inscripció caldrà enviar-los a: secretaria@genroses.cat 

 

7. AREA DE REGATES 

El camp de regates estarà situat en aigües properes al GEN Roses. 

 

8. RECORREGUT 

8.1. Els recorreguts està definit a l'Annex 1.  

 

9. BALISES 

9.1. Les balises de recorregut seran tetraèdriques de color vermell. 

 

10. FORMAT DE COMPETICIÓ 

La regata es correrà en format heats de 10 regatistes en cada un aproximadament. 

 

11. PROCEDIMENT DE SORTIDA 

11.1. Les embarcacions que no estan en procediment de sortida hauran de mantenir-se 

allunyades de la línia de sortida.  

11.2. Cap iot no sortirà més tard de 5 minuts del seu senyal vàlid de sortida, els que ho facin 

seran considerats DNS. Això modifica la regla A4 del RRV. 

 

12. LÍNIA DE SORTIDA 

12.1. La línia de sortida serà entre el màstil amb bandera taronja en el vaixell del Comitè de 

Regates i una balisa cilíndrica de color grog a la seva popa. 
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13. ARRIBADA 

13.1. La línia d’arribada serà entre la pneumàtica amb bandera blava i boiari amb bandera 

blava.  

 

14. PROTESTES i REPARACIONS 

14.1. Els formularis de protestes estaran disponibles a l’Oficina de Regates. 

14.2. Un vaixell que té intenció de protestar, a més de complir amb els requisits de la regla 

61.1 (a) del RRV, haurà d'informar el vaixell del Comitè de Regata en el moment 

d’acabar de quins són els vaixells als quals vol protestar. 

14.3. L’hora límit per a presentar protestes serà de 60 minuts des del moment que l’últim 

vaixell de cada grup acabi l’última prova del dia per al seu grup. L’hora resultant es 

publicarà al TOA. 

14.4. Les sol·licituds de reobertura d'audiència es presentaran no més tard de 30 minuts des-

prés de la notificació de la resolució a les parts implicades en la protesta. Modifica la 

regla 66 del RRV. 

14.5. L’avís de Protesta del CR i/o del CP serà exposat al TOA a fi d’informar els vaixells segons 

la regla 61.1 (b). Així mateix es procedirà amb les citacions per a les audiències. 

14.6. S’exposarà al TOA el llistat de les embarcacions penalitzades a l’empara de la regla A5 

de l’Apèndix A. Un iot així avisat pot demanar per escrit una audiència a l’Oficina de 

Regata no més tard dels 30 minuts següents a l’hora límit per a protestar. 

 

 

15. REGLES DE SEGURETAT 

16.1. Els entrenadors i acompanyants registrats han d’estar en tot moment a l’escolta del 

canal de la regata, canal 8 del VHF. 

 

16. DEIXALLES I RESIDUS 

Es prohibeix llençar deixalles i residus a l'aigua durant tota la competició. La penalització per la 

infracció d'aquesta Instrucció de Regata serà decidida pel Comitè de Protestes, i pot ser la 

desqualificació de les proves celebrades aquell dia o un altre que es cregui convenient. 
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ANNEX  

 
 

RECORREGUT ALTERNATIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest recorregut serà d’aplicació sempre que en el barco comitè de sortides es mostri la 
bandera C del CIS durant el procediment de sortida 


