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Regata Optimist Estartit 

  

Anunci de Regata 
 

 
El Club Nàutic Estartit,  anuncia la celebració de la regata “Optimist Estartit 2016” per la classe Optimist i Open que tindrà lloc els 
propers dies 7 i 8 de maig de 2016 a l’Estartit (Girona); i organitzada per la mateixa entitat. Aquesta regata serà de Nivell 3 ascens 
per la classe Optimist. 
 
1  REGLES 
La regata es regirà per: 

a) El Reglament de Regates a Vela de la ISAF (2013-2016). 
b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela. 
c) La Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela. 
d) Les regles de Classe Optimist 
e) Serà d’aplicació la Apèndix P del RRV 
f) Les Instruccions de Regata 
g) Serà d’aplicació l’Annex I: Identificació de grups  

En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes ultimes. 
Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes, l’ús de l’armilla salvavides. 
 
2 PUBLICITAT 
Els participants podran exhibir publicitat d’acord amb la Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita 
reglamentació. 

 
3 ELIGIBILITAT 
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la ISAF i les 
Prescripcions RFEV. 
 
4 INSCRIPCIONS 
Aquesta regata està reservada als regatistes de la classe Optimist dels grups 1, 2 i 3 de la Zona de Nord de la temporada 2015-2016 
i oberta per la Classe Open.  
La classe OPEN correrà sota el sistema de compensació especificat a la Guia de la Federació Catalana de vela (s’especificarà a les 
Instruccions de Regata). Es correrà amb el sistema de temps compensat. 
Les inscripcions es realitzaran omplint el formulari annex enviant-lo per mail (vela@cnestartit.es) o fax (972.75.17.17) a les oficines 
del club. 
S’admetran inscripcions col·lectives a través dels Directors Esportius del clubs o entrenadors, sempre que es facilitin TOTES les 
dades de TOTS els participants, sol·licitades en el formulari individual.  
El termini d’inscripcions finalitzarà a les 18 hores del dimecres dia 4 de maig. 
Els drets d’inscripció són de 10€ per regatista i hauran d’abonar-se abans de les 11 hores del dia 7 de maig a l’oficina de regata 
durant el registre de participants. Els pagaments també es podran fer anticipadament fent el ingrés corresponent en el següent 
conte, ES006 0081 0219 0300 0198 5001 tot indicant el nom, numero de vela o equip participant.  
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions fora dels terminis assenyalats per causes justificades. 

5 REGISTRE DE PARTICIPANTS I ENTRENADORS 
Cada participant haurà de confirmar personalment la seva inscripció en l’Oficina de Regata, de les 9:00 a les 11:00 hores el dia 7 
de maig i hauran de poder acreditar estar en possessió de la llicència federativa i carnet de classe vigents.  
Els entrenadors també hauran de confirmar la participació del seu equip a l’Oficina de Regata, dins en mateix termini, i s’hauran 
de registrar presentant la següent documentació: 

a) Llicència federativa vigent de tècnic  
b) Certificat de navegabilitat de l’embarcació. 
c) Rebut de pagament corresponent a l’assegurança de l’embarcació. 
d) Declaració de responsabilitat (document facilitat per l’oficina de regata). 

Tota aquesta documentació podrà enviar-se anticipadament via mail a l’adreça vela@cnestartit.es 

Totes les embarcacions d’entrenadors i suport portaran obligatòriament una radio VHF operativa amb el canal de treball de l’àrea 
de regates (72 VHF). 

 
6 PROGRAMA 
Dissabte, 7 de maig de 9 a 11 hores Registre de Participants i Entrenadors 
 11 hores Reunió d’entrenadors 
 12 hores Senyal atenció primera prova del dia 
Diumenge, 8 de maig 11 hores Senyal atenció primera prova del dia 
 18 hores Lliurament de premis al local social 
Hi ha programades 6 proves, i no es podran celebrar més de 4 diàries. El trofeu serà vàlid amb un mínim de 1 prova vàlida. 
Diumenge dia 8 no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores. 
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7 FORMAT DE COMPETICIÓ I PUNTUACIÓ 
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. Es puntuarà i navegarà en el format de flota. Amb 4 ó més 
proves celebrades s’aplicarà un descart. Es donaran sortides separades per la Classe Optimist i la Classe Open. 
 
8 PREMIS 
S’exposaran al T.O.A. durant el transcurs de la regata. 
 
9 INSTRUCCIONS DE REGATA 

Les Instruccions de Regata estaran disponibles a la web de la regata: http://www.cnestartit.es/regata-optimist-estartit-2016 els 

dies previs a la regata. No es faran copies en parer. Durant els dies de la regata, també, estaran publicades al T.O.A. 
 
10 ALTRES 
El Club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata d’acord amb les facultats que l’atorga 
el RRV. 

 
 

 

ANNEX I : IDENTIFICACIÓ DE GRUPS  
 

 
Cada grup de la classe OPTIMIST portarà un identificador de grup col·locat en el pal, entre el segon i tercer matafió, tal i com 
està indicat en el gràfic adjunt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Estartit, 7 d’abril de 2016 
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