TROFEU SETMANA SANTA – CIRCUIT ADIPAV
INSTRUCCIONS DE REGATA
El Trofeu Setmana Santa – Circuit ADIPAV per les Classes Patí de Vela i Patí de Vela
Junior es celebrarà en aigües de Torredembarra, els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril
de 2018 organitzat pel Club Marítim Torredembarra.
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.

2

DRETS D’INSCRIPCIÓ

2.1
2.2

El dret d’inscripció per Patí serà de 25€.
El dret d’inscripció per Catamarà serà de 25€.

3

PROGRAMA DE LES PROVES

3.1

El programa serà el següent:
DATA

HORA

ACTE

09:00 a 11:30

Registre de participants

12:30

Senyal d’atenció 1ª Prova

Dissabte 31 de març

12:30

Proves

Diumenge 1 d’abril

12:30

Proves

Divendres 30 de març

3.2
3.3
3.4

Estan programades un màxim de 3 proves.
Es correran un màxim 2 proves al dia
proves vàlides per a la validesa del Trofeu: 1 prova

4

BANDERA DE CLASSE
PATI DE VELA
CATAMARÀ

5

BANDERA DE LA CLASSE PATÍ
BANDERA “B” CIS

CAMP DE REGATA
El camp de regata serà aproximadament davant del Club Marítim Torredembarra.
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6

RECORREGUTS
Veure l’annex.

7

BALISES
Les balises es descriuen a l’annex.

8

SORTIDES

8.1
8.2

Les sortides de les proves es donaran d’acord amb l’annex.
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.

8.3

9

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

10

LÍNIA D’ARRIBADA

10.1 Veure l’annex
10.2 En condicions desfavorables el vaixell del Comitè en posició d’arribada, podrà
mantenir aquesta fent servir el motor.
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
Un Gir per haver infringit una regla de la Part 2.
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 d’arribada, de quin és el vaixell o vaixells contra els quals vol
protestar (amplia la regla 61.1(a) del RRV).

13

Hora límit general de
protestes

60 minuts des del moment en que s’acaba la última prova
del dia

30.1, 30.3, 30.4,
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 establert a l’apèndix A4 del RRV.
13.2 No hi hauran descarts.
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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 i/o a la Oficina de Regates tant aviat com li
sigui possible.
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

977 640 810

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.

15

PREMIS
El Club Marítim Torredembarra premiarà:
 Als tres primers classificats absoluts de Patí de Vela de 1ª cat.
 Als tres primers classificats absoluts de Patí de Vela de 2ª cat.
 Als tres primers classificats absoluts de Catamarà.
Per optar a premi les classes hauran de tindre un mínim de 5 participants i
correctament inscrits dintre del termini establert segons s’indica a la IR 3.1

16

LLANÇAMENT D’ESCOMBRARIES
Està prohibit llançar 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.

17

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 objectes, tant a terra com a mar, com
a conseqüència de la participació en les proves emparades per aquestes Instruccions
de Regata.

Torredembarra, Març de 2017
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TROFEU SETMANA SANTA
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 Catamarà

Sortida, 1, 2, 3, Arribada

PUNTUACIÓ

L’últim dia no es donaran senyals
de sortida a partir de les 15:00h
Estan programades un màxim
de 3 proves
Proves necessàries per a la
validesa del Trofeu: 1

BAIXA
(Apèndix A4
RRV)

TEMPS LÍMITS
Recorregut Aproximat
Temps Límit

40/50 min.

1,30 hrs.

A partir del primer 20 min.
BALISES DE
RECORREGUT

No es correran més de 2 proves
per dia.

INFLABLES
Color TARONJA

INSTRUCCIONS DE REGATA

4/4

TROFEU SETMANA SANTA 2017

