Instruccions de Regata “Roses Feva Regata”
Lliga FEVA de Clubs 2012

INSTRUCCIONS DE REGATA
El Grup d’Esport Nàutics de Roses organitza la ROSES FEVA REGATA per a la classe RS Feva que es
celebrarà els dies 17 i 18 de març del 2012.
NORMES GENERALS
I. Organismes El Grup d’Esport Nàutics de Roses crea per aquesta Regata un Comitè Organitzador de
Regata.
II. Responsabilitat: Tots els participants de la Regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. (RRV
Part 1). Es crida l’atenció sobre la Regla 4 “Decisió de regatejar”.
El Comitè organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l'organització de la Regata
refusen responsabilitats deguts a danys, lesions, pèrdues que puguin afectar a persones o coses, tant a
terra com a la mar, com a conseqüència de la participació en les proves emparades per aquestes
Instruccions de Regates.
III. Veles: S'aplicarà el previst a l'apèndix G del RRV.
IV. Publicitat: Segons la Reglamentació 20 de la ISAF, aquesta Regata es considera de categoria C
INSTRUCCIONS DE REGATA
1. Escenari: Aquesta Regata es celebrarà en aigües de la badia de Roses.
2. Regles:
a) Reglament de Regates a Vela de la ISAF (RRV) excepte en el modificat per les presents Instruccions
de Regata.
b) Prescripcions de la RFEV.
c) Les regles de la classe.
d) La guia esportiva FCV.
e) L'Anunci i les presents Instruccions de Regata.
f) S'aplicarà la penalització prevista en la Regla 44.2 del RRV per infraccions a regles de la Part 2. (2 girs
complerts amb dues virades per avant i dues trabujades ). L'infractor haurà de lliurar en el termini de
presentació de protestes al Comitè Organitzador un escrit explicant l'incident i quan i com ha complert la
penalització. La falta de presentació d'aquest escrit no serà en principi, motiu de desqualificació, però no
es considerarà complerta la penalització en cas de protesta.
3. Inscripcions:
Poden participar tots aquells iots inscrits i registrats segons l'Anunci de Regata de la Lliga Feva de Clubs
2012 o les embarcacions que es registrin complimentant el formulari de registre abans de les 11:00 del
dia 17 de març. Tots els regatistes, hauran de signar personalment, o tutors en el seu defecte, el full de
registre abans de les 11:00 del dia 17 de març.
4. Modificacions:
4.1. Qualsevol modificació a les Instruccions de Regata s'anunciarà en el tauló d'anuncis (TOA) abans
de dues hores de la prevista per donar la senyal d'atenció de la primera prova del dia en que comenci,
excepte qualsevol modificació en el programa de proves, que s'anunciarà abans de les 20:00h. del dia
anterior a la seva efectivitat.
4.2. Els avisos als participants s'anunciaran en el TOA situat a la Secretaria del Grup d’Esport Nàutics
de Roses
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5. Programa de les proves:
Dia 17 de març de 2012 a les 12.00 hores: Senyal atenció 1ª prova del dia.
L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores
Hi han programades 6 proves. No es faran més de 4 proves diàries.
Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1
Es descartarà 1 prova cada 4 proves vàlides.
Veure annex 1
6. Bandera de classe:
Bandera A del CIS.
7. Camp de Regata:
7.1. Estarà localitzat en la badia de Roses tan a prop com sigui possible de la zona d’espectadors al moll
del port de Roses.
7.2. Els iots que no es trobin en regata evitaran creuar la zona de regata per tal de no interferir els iots
que estiguin regatejant.
7.3. Hi ha 1 camp de regata.
8. Recorregut: Està definit a l'Annex 2.
9. Balises: Està definit a l'Annex 1.
9.1. Totes les balises del recorregut es deixaran per babord.
10. Format de Competició:
10.1El format de Competició és en Flota.
11. Sortides: Està definit a l'Annex 1.
11.1.Els iots que naveguin a prop de la línia de sortida durant el seu procediment i no l'haguessin pres
en els 5 minuts següents del seu senyal vàlid de sortida, es consideraran DNC a efectes de classificació
i puntuació.
11.2. S’utilitzarà el sistema de sortida previst segons la regla 26 del RRV.
12. Crides i penalitzacions a la sortida: Està definit a l'Annex 1.
12.1 Informació als participants durant la regata:
Des d’una embarcació del Comitè, es podrà assenyalar en qualsevol moment durant el
transcurs d’una prova amb una bandera "X" els iots considerats “OCS” o “BDF”, en aquella prova.
13. Línia d'arribada: Està definit a l'Annex 1.
13.1. Si també s’hissa el numeral 3,a la línia d’arribada indicarà que el Comitè te intenció de començar
una nova prova a continuació de la que finalitza.
14. Temps límit: Està definit a l'Annex 1
15- Protestes:
a) Es podran fer d'acord amb les regles 60, 61 i 62 amb les modificacions i ampliacions següents:
Un iot que te intenció de protestar haurà d'informar-ho a un vaixell de Comitè en el moment
de creuar la línia d'arribada, i comunicar-li quins són els vaixells protestats. (modifica la Regla 61.1 (a) del
RRV).
b) Un iot que no acaba i té intenció de protestar haurà d'informar a l'oficina de regata de quins són els
vaixells als quals protesta sempre dins del temps de protestes.
c) Els formularis de protesta estaran disponibles a l'oficina de regates.
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16. Hora límit per protestar:
a) L'hora límit per protestar serà de dues hores des del moment de l'arribada de l’últim vaixell a l’última
prova del dia. Aquesta hora es publicarà en el TOA. Això s'aplicarà a :
I- Protestes entre iots.
II- Sol·licituds de reparacions de fets passats a la mar
III- Informes del Comitè de Regates (modifica Regla 60.2 RRV)
IV- Informes de testimonis (modifica Regla 60.2 RRV)
b) L'hora límit per presentar una petició de reparació per algun acte passat a terra, finalitzarà 30 minuts
després de l'exposició de les classificacions del dia, si aquesta exposició té lloc abans de les 21 hores.
En cas contrari, finalitzarà a les 10 del dia següent. L'últim dia de regata l’hora límit finalitzarà 30 min.
després de l'exposició de la classificació final en el TOA.
c) En modificació a la regla 66 del RRV les sol·licituds de reobertura d'audiència es presentaran no més
tard de 30 min després de la notificació de la resolució a les parts implicades en la protesta.
d) S'estableix el mateix termini de presentació de protestes per sol·licitar una audiència als iots
penalitzats d'acord amb l'apartat A 5 de l'Apèndix A.
e) El Comitè de Protestes es reunirà després del termini de presentació de protestes o abans, si és
possible, en els locals del Club per acceptar, instruir, deliberar i fallar les protestes presentades, quedant
convocats en el termini esmentat, sense necessitat de fer-ho particularment, el patró o representant dels
vaixells que protesten, així com els dels iots contra els que se'ls reclama, havent d'anar amb els seus
testimonis i altres elements de prova.
Els patrons o representants dels vaixells que reclamen informaran del seu propòsit als vaixells contra els
quals protesten i amb aquesta acció quedaran oficialment avisats.
S'estableix el mateix sistema de convocatòria per les audiències previstes a la regla 63.1 RRV.
f) Tots els patrons o representants han de romandre dins del recinte del Club a disposició del Comitè de
Protestes fins que es notifiqui que aquesta situació s'ha acabat.
17. Puntuació: S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa, apèndix A del RRV.
18. Iot que es retira després d'acabar (RAF):
Un RAF haurà de presentar un escrit de retirat a l'oficina de regates abans de l'hora límit per protestar.
19. Vaixells no oficials:
19.1 Els vaixells de recolzament i d’entrenadors abandonaran ràpidament el camp de regates o la zona
de sortida tant punt es doni el senyal de preparació. En cas d’ajornament, els vaixells d’entrenadors
reconeguts per la organització, per una «Crida General» o una anul·lació, podran tornar a entrar en
el camp de regata i a les zones de sortida i establir contacte amb els participants fins que s’hissi un
nou senyal de Preparació.
19.2 El seguiment de la prova es farà per fora del perímetre del camp de regates i sempre pel costat
d’estribord(deixant el camp de regates a babord). Regatistes i entrenadors tornaran a la zona de
sortida pel mateix lloc.
19.3 La resta d’embarcacions de suport es mantindran sempre fora del perímetre del camp de regates
(entès com l’àrea a 50 mts de les boies i els lay lines més extrems) i es podran trobar amb els
participants a la zona de la línia de sortida.
20. Premis:
Es lliuraran trofeus a:
Tres primers classificats
.
21. Solpostada:
Prescindint dels temps límits indicats, si 60 min. abans de l’hora oficial de posta del sol cap iot ha acabat
la prova que s'estigui fent, aquesta podrà ser anul·lada.
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22. Un sol vaixell a la línia de sortida:
Si només hi ha un iot a la sortida se li donarà aquesta per tal de fer la prova
23. Identificació vaixells oficials:
El vaixells oficial del Comitè de Regates portarà una bandera de color taronja.
24. Drets d'apel·lació: Totes les decisions del Comitè de Protestes són apel·lables davant la FCV
d'acord amb les regles 70.1 i següents del RRV.
25. Deixalles i residus.
Es prohibeix als regatistes i acompanyants llençar deixalles i residus a l'aigua i a terra durant els dies de
la regata. La penalització per infracció d'aquesta instrucció serà decidida pel Comitè Organitzador, i pot
ser la desqualificació de les proves celebrades aquell dia o un altre que es cregui convenient.
26. Altres regles de Seguretat
26.1 Es d’aplicació la Regla 40 en tot moment des de que l’embarcació es troba a l’aigua. (Amplia Regla
40 del RRV).
26.2 Quan s'hissi una bandera amb l'emblema de la Creu Roja (creu vermella sobre fons blanc) en el
vaixell del Comitè, els entrenadors i demés vaixells dels acompanyants hauran de col·laborar amb el
Comitè Organitzador en les tasques de seguretat.

El Comitè Organitzador
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Recorregut: sortida – 1 -2 – 1 – arribada
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