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TROFEU ESTIU PORT GINESTA 2016
ANUNCI DE REGATA

El Club Marítim Port Ginesta, organitza el Trofeu Estiu Port
Ginesta 2016 per a iots de Creuer.
01 UBICACIÓ
Les proves se celebraran en aigües properes a Port Ginesta.
02 REGLAMENTS
Aquest Trofeu es correrà sota el:
- Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2013-2016,
- Reglament de Seguretat de la ISAF,
- Reglament de Medicio ORC,
- Reglament Técnic Creuers RFEV
- aquest Anunci de Regata
- i les Instruccions de Regata.
03 SEGURETAT
A efectes del Reglament de Seguretat, les proves d’aquesta
regata estan considerades com de 4a categoria. Tots els
participants hauran d’estar a l’escolta permanent en el
Canal 8 VHF mentre estiguin en regata.
04 INSCRIPCIONS i REGISTRE
El full d’inscripció s’ha d’enviar al correu electrònic
info@portginesta.com abans del divendres 29 de d'abril
a les 15 h.
La inscripció està condicionada a la presentació de:
- el full d’inscripció signat.
- per al grup Creuer ORC, el certificat ORC 2016.
- la pòlissa d’assegurança de l’embarcació amb el rebut en
vigor corresponent, que cobreixi responsabilitat civil i danys
a tercers en regata.
- les llicències esportives de la tripulació.
- el certificat de navegabilitat de l’embarcació.
04.1 DRETS D’INSCRIPCIÓ
Els drets d’inscripció per a tots els iots són de 130 € i s’han
d’abonar a les oficines de Port Ginesta abans del dissabte
30 d'abril a les 10 h.
També es poden fer inscripcions a proves independents
aportant la documentació que s’indica al punt 04 abans de
les 15 h del dia anterior a la regata, i amb uns drets
d’inscripció de 35 € cada prova, que s’han d’abonar abans
de les 10 h del dia de la prova.
05 PROGRAMA DE PROVES
El calendari de proves és el següent:
- 1a prova: 30 d'abril de 2016
- 2a prova: 28 de maig de 2016
- 3a prova: 2 de juliol de 2016
- 4a prova: 16 de juliol de 2016
- 5a prova: 23 juliol de 2016
Les proves consistiran en recorreguts entre boies i en
recorreguts costaners. Les Instruccions de Regata
detallaran els recorreguts de cada prova.
Totes les proves tindran sortida en les proximitats de Port
Ginesta.
El senyal d’atenció per al primer grup i per a totes les
proves serà a les 12 h.
El Trofeu serà vàlid amb 1 prova finalitzada. Es descartarà
una prova si es realitzen 4 ó 5 proves vàlides.

06 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ
S’establiran grups de classificació per a cadascun dels
grups:
- Creuer ORC, per als iots amb certificat ORC 2016.
- Promoció, per als iots sense certificat de medició.
El comitè organitzador, d'acord amb els vaixells inscrits,
confeccionarà els grups de classificació.
La classificació serà en temps compensat aplicant el
sistema de triple number del RTC, compensació i
classificacions sota el sistema ORC, i el sistema temps

sobre temps per al grup Promocio.
07 INSPECCIONS DE SEGURETAT I CONTROLS DE LES
DADES DELS CERTIFICATS
Es podran establir controls diaris, a partir de l’inici de la
regata.
08 TROFEUS
Per a cada grup amb un mínim de 5 inscrits: es lliuraran
medalles per als tres primers classificats de cada prova
celebrada, i trofeus per als tres primers classificats en la
classificació general final del Trofeu Estiu Port Ginesta 2016.
Per a cada grup amb un mínim de 3 inscrits: es lliurarà
trofeus per al primer classificat en la classificació general
final del Trofeu Estiu Port Ginesta 2016.
09 PROGRAMA I ACTES SOCIALS
El 23 de gener a les 10.30 h, reunió de patrons al local del
CMPG (local 815, zona ampliació).
Tots els dies de regata (veure punt 5):
- a les 12 h senyal d’atenció per al primer grup, i
- finalitzada cada prova, pica-pica i lliurament de
medalles de la prova celebrada.
El 16 d’abril, lliurament de trofeus a la classificació
general del Trofeu. El lloc i hora es comunicarà properament.
10 RESPONSABILITAT
Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi
risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador, així com
qualsevol persona o Entitat que participi en l’organització de
la regata, es descarrega expressament de qualsevol
responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i molèsties que
poguessin esdevenir durant la mateixa. Hom remarca
explícitament el que es disposa en la Regla 4 del RRV,
referent a “un vaixell és l’únic responsable de la seva
decisió de prendre o no la sortida o de continuar en
regata”.
11 En cas de discrepància entre aquest Anunci i les
Instruccions de Regata, prevaldran les Instruccions de
Regata i les seves eventuals modificacions.
El Club
Organitzador té la facultat de poder modificar aquest
Anunci de Regata, en cas necessari (R89.2(a) del RRV).

Port Ginesta, 25 d'abril de 2016

