CAMPIONAT DE CATALUNYA CLASSE J/80

ANUNCI DE REGATA
El Reial Club Nàutic de Barcelona, per delegació de la Federació Catalana de Vela, es complau en
anunciar i organitzar el Campionat de Catalunya per la classe J-80, els dies 5,6 I 7 d´OCTUBRE de
2018.
1 REGLES
a) La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela,
edició 2017 - 2020.
b) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
c) Regles de la Classe J80
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevaldran aquestes últimes.
2 PUBLICITAT
Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb
la Reglamentació 20 de la WORLD SAILING i les prescripcions de la RFEV a dita 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 hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19
de la WORLD SAILING i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
4 INSCRIPCIONS,
•

•
•

És una regata tancada. (Apartat 1.3.1.6 de la Guia Esportiva FCV). Tanmateix s'obre la
participació a equips d'altres federacions, tot i que no podran optar al títol de Campió de
Catalunya.
Els drets d'inscripció són 100 € per embarcació.
Les inscripcions seran complimentades al formulari adjunt i enviades a:
regatas@rcnb.com

•
•
•

El termini d'inscripció finalitza el 5d´Octubre de 2018 a les 18:00 hores.
El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta
data.
El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de
la butlleta de inscripció.
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5 PROGRAMA

DATA
divendres 5 d´octubre
dissabte 6 d´Octubre

HORA
de 17:00 a 20:00 h
de 9:00 a 10:00 h

diumenge 7 d´Octubre

•
•
•
•
•

ACTE
Registre participants i pesatge de
tripulacions

12:30 h

Proves

12:30 h
18:30 h

Proves
Clausura i lliurament de trofeus

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 17:00 hores
Es programaran un total de 8 proves.
No es faran més de 4 proves diàries.
El Campionat serà vàlid si es disputen un mínim de: 2 proves.
Es descartarà 1 prova de cada 4 proves vàlides.

6 ELIGIBILITAT
El Campionat està reservat a embarcacions monotip J-80 que compleixin amb el previst al punt 1.c
del present anunci de regates
7 FORMAT DE COMPETICIÓ
El format de competició serà en flota
8 PUNTUACIÓ
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
9 PREMIS
S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu.
10 VARADA / AMARRAMENT
La organització posa a disposició dels participants que hagin formalitzat la seva inscripció i hagin
satisfet els drets d'inscripció la possibilitat de tenir varada o amarrament gratuït en les installacions
del Reial Club Nàutic de Barcelona, des del 1 d´Octubre fins al 12 d´Octubre, en cas de participar
a la Barcelona Winter Series dispondran de varada o amarrament segons Anunci de l´esmentada
regata.
11 RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
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12 TAULELL OFICIAL D'ANUNCIS
Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 10:00 hores del dia 5 d´octubre de 2018,
en el moment de signar el registre d'inscripció.
13 MODIFICACIONS
El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.
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