TROFEU COMODOR
CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
INSTRUCCIONS DE REGATA
El Trofeu Comodor per a les classes Patí Sènior, Patí Júnior i Catamarà es celebrarà en
aigües de Torredembarra, els dies 7 i 21 d’abril, 5 i 19 de maig, 2 i 16 de juny de 2018.
1

REGLES
La regata es regirà per les regles definides en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF
2017 -2020 (RRV), excepte en el que resulti modificat per aquestes Instruccions de
Regata.
Regles que afecten NOMÉS a la regata de Travessia estan en fons groc
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DRETS D’INSCRIPCIÓ
-

Patí Sènior:
Patí Júnior:
Catamarà:

10€
5€
10€

-

Tots aquells regatistes que vulguin participar únicament a la Travessia, hauran
d’inscriure’s i abonar un import de 5€

PROGRAMA DE LES PROVES
El programa serà el següent:
DATA
Dia de la regata

HORA

ACTE

10:00 a 12:00

Registre de participants

13:00

Senyal d’atenció de la Prova

Estan programades un màxim de 8 proves.
El trofeu serà vàlid amb 2 proves vàlides.
4

BANDERA DE CLASSE
PATI DE VELA
PATI DE VELA JUNIOR
CATAMARÀ

CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA

BANDERA DE LA CLASSE PATÍ
BANDERA “J” DEL CIS
BANDERA “B” DEL CIS
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5

CAMP DE REGATA
La situació del Camp de Regata serà aproximadament davant del Club Marítim
Torredembarra.
Es prega a totes les embarcacions del Club Marítim Torredembarra NO inscrits a la
regata que respectin el dret de pas dels regatistes.

6

RECORREGUTS

6.1
6.2

Veure l’annex.
Opcionalment, el recorregut podrà ser de Travessia, a criteri del OPR i/o CR. Veure
l’Annex 2

7

BALISES

7.1

Les balises es descriuen a l’Annex 1.

8

SORTIDES

8.1
8.2

Les sortides de les proves es donaran d’acord amb l’Annex 1.
Cap vaixell sortirà més tard de 5 minuts després del senyal de sortida, els que ho facin
seran considerats DNS (modifica la regla A4 del RRV).
Si les condicions són desfavorables el vaixell del Comitè de Regata podrà mantenir la
seva posició ajudant-se del motor.
La sortida de la Travessia es realitzarà des de platja. Els participants es repartiran al llarg
de la platja. La sortida s’iniciarà de sotavent a sobrevent, amb una senyal fònica
produïda per un membre del CR o del CMT, cada 30 segons. Veure Annex 2

8.3
8.4

9

CRIDES
Es faran d’acord amb la regla 29 del RRV.

10

LÍNIA D’ARRIBADA

10.1 Veure l’Annex 1
10.2 En condicions desfavorables el vaixell del Comitè en posició d’arribada, podrà mantenir
aquesta fent servir el motor.
10.3 Serà a la mateixa platja des d’on s’ha sortit, en el moment de tocar la sorra. Veure
l’Annex 2.
11

PENALITZACIONS EN EL MOMENT DEL INCIDENT

11.1 La regla 44.1 del RRV es modifica de manera que sols s’exigeix una penalització de 1 gir
per haver infringit una regla de la Part 2.
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12

PROTESTES

12.1 Les protestes es faran per escrit en formularis que estaran disponibles a l'Oficina de
regata i es presentaran en el termini per a protestar.
12.2 El vaixell que té intenció de protestar haurà de informar al vaixell del Comitè, en el
moment de creuar la línia de arribada, de quin es el vaixell o vaixells contra els quals vol
protestar (amplia la regla 61.1(a) del RRV).
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Hora límit general de
protestes

1 hora des del moment d’acabar-se la ultima prova del dia

30.1, 30.3, A4.2, A5

Fins 30 minuts després de la hora límit per protestar

PUNTUACIÓ

13.1 S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa de l’apèndix A. No hauran descarts.
13.2 En cas d’incomplir del punt 14.3 d’aquestes IR, a criteri del CP/CR, se’l podrà considerar
com a DNS, DNF o DSQ
14

REGLES DE SEGURETAT

14.1 Tots els participants portaran posat l’equipament de flotabilitat personal des del
moment que entrin a l’aigua. (modifica la regla 40 RRV)
14.2 Una embarcació que abandoni el camp de regates en qualsevol moment, ho notificarà
per qualsevol medi al Comitè de Regata.
14.3 Tot vaixell que, per qualsevol motiu, arribi a terra en un punt diferent al Club base i no
pugui arribar al Club pels seus propis medis, haurà de avisar immediatament per telèfon:

CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
+34 977 640 810
o
Canal 71 (CH-71): CMT
Tots els participants compliran aquesta instrucció de regata. En cas contrari, se’ls pot
exigir el pagament de les despeses de l’operació de rescat.
14.4 Cap embarcació creuarà la línia de balises grogues que delimita la zona de banyistes i
que, per tant, no es navegable. Aquest punt pot ser motiu de desqualificació sense
audiència per part del Comitè, però no de protesta entre regatistes.
14.5 Durant el dia de Travessia, es col·locarà una pissarra a la platja del Club Marítim
Torredembarra. Tots els participants inscrits a la Travessia, hauran d’anotar el nom de
la seva embarcació abans de sortir a mar i immediatament de la seva arribada a terra
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PREMIS I CLASSIFICACIONS
El Club Marítim Torredembarra premiarà:
 Als 3 primers classificats absoluts de Patí Sènior (categories conjuntament).
 Als 3 primers classificats absoluts de Patí Junior.
 Als 3 primers classificats de Catamarà.
Per optar a premi les classes hauran de tenir un mínim de 5 participants inscrits.
Només es classificaran els vaixells correctament inscrits.

16

LLANÇAMENT D’ESCOMBRARIES
Està prohibit llençar brossa a l'aigua durant tota la regata. La penalització per la infracció
d'aquesta IR serà decidida pel Comitè de Protestes, i pot ser la desqualificació en totes
les proves celebrades.
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RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador
o qualsevol persona o Organisme involucrat en l'organització de l'esdeveniment rebutja
qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions, o molèsties que poguessin patir
tant persones com coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència de la participació
en les proves emparades per aquestes Instruccions de Regata.

Torredembarra, abril 2018
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ANNEX 1

1

5’ Atenció:

4’ Preparació:
2

1' Últim minut:


0' Sortida:
3

Recorregut Patí Sènior

Sortida, 1, 2, 3, 1, 3, Arribada

Recorregut Patí Júnior
Recorregut Catamarà

Sortida, 1, 2, 3, Arribada
Sortida, 1, 2, 3, Arribada

COLOR DE BALISA

CILÍNDRIQUES
Color TARONJA
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ANNEX 2
RECORREGUT TRAVESSIA

Recorregut Travessia:
Amb vent de Gabí

.

Recorregut Travessia:
Amb vent de Llevant

Cada participant tindrà la seva sortida. Cada 30 segons i per ordre de menor a major
rànquing ADIPAV i de sobrevent a sotavent, el CR o personal del CMT emetrà amb una
senyal fònica produïda per un membre del CR o del CMT.
IMPORTANT respectar les zones abalisades de banyistes,
així com l’entrada i sortida de les embarcacions.
La pissarra per anotar l’entrada i sortida de cada embarcació es trobarà a la platja del
CMT, al passadís de Llevant.
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