III REGATA BUFACALDOS
“TROFEU JIMMY SUÑOL”
11 i 12 de juliol de 2009

Aquesta regata es puntuable pel Campionat de Catalunya de Creuers

ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic GARRAF, d’acord amb el que es disposa en
la Regla 89.2(a) del RRV de la ISAF, es complau en anunciar
i organitzar la celebració de la tercera edició de la regata
Bufacaldos “Trofeu Jimmy Suñol”, per a iots de Creuer sota
el Sistema de Mesurament RI, establint-hi el següent:
01 UBICACIÓ.Les proves se celebraran els dies 11 i 12 del mes de juliol de
2009, en aigües properes al Club Nàutic Garraf. Aquesta
regata es celebrarà conjuntament amb la 5a prova del
Trofeu Port Ginesta. Les embarcacions que participen en
aquest trofeu s’han d’inscriure expressament a la III Regata
Bufacaldos.
02 REGLAMENTS.Aquesta regata es correrà sota el:
- Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2009-2012
- Prescripcions de la RFEV
- Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV
- Reglament de Seguretat de la ISAF,
- Reglament de mesurament RI
- Guia Esportiva de la FCV
- El Real Decreto 62/2008 de 25 de enero
- aquest Anunci de Regata
- i les Instruccions de Regata.
Es d’aplicació el compliment de la reglamentació 20
de l’ISAF i les prescripcions de la RFEV, quedant obligats els
participants, si escau, a dur la publicitat que el Comitè
Organitzador pogués establir.
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 77 VHF mentre estiguin en regata.
04 INSCRIPCIONS i REGISTRE
Podran participar-hi, sense cap limitació de nombre, els iots
amb certificat RI vàlid pel 2009.
Les inscripcions es faran per escrit, en el formulari oficial,
adreçat a la Secretaria Esportiva del Club Nàutic Garraf
personalment, per fax: 93 632 01 26 o bé per e-mail:
vela@clubnauticgarraf.com
La inscripció s’haurà d’acompanyar amb les fotocòpies de:
- Certificat RI en vigor,
- pòlissa d’Assegurança amb el rebut en vigor corresponent,
- el certificat de navegabilitat,
- la titulació del patró,
- l’Autorització de Publicitat
- Resguard pagament inscripció
- i les llicències Federatives de tota la tripulació, vigents
El termini per a les inscripcions es fins a les 19 hores del dia
8 de juliol de 2009.
04.1 DRETS D’INSCRIPCIÓ
•
Iots de socis del CN Garraf i CMPG
50 €
(Patró+3 tripulants)
•
Resta de Iots
100 €
(Patró+3 tripulants)
Per a cada tripulant embarcat a partir del 5è, s’afegeixen 15€
L’abonament d’aquest import es pot fer per transferència
bancària al compte: 2100 0276 10 0200293891

El registre d’inscripcions, així com la retirada de la
corresponent documentació es realitzarà a l’Oficina de
Regata del Club Nàutic Garraf el dia 11 de juliol fins les 11h.
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’acceptar
inscripcions presentades fora de termini.
05 PROGRAMA DE PROVES.Dissabte 11 de juliol: 12:00 Senyal Atenció de la 1a prova
del dia
Diumenge 12 de juliol: 12:00 Proves
Està previst efectuar una prova costera d’aproximadament
20 milles nàutiques i dos Sobrevent / Sotavent.
* La regata serà vàlida amb 1 prova finalitzada.
* Les proves seran numerades segons es vagin realitzant.
* No es farà cap descart.
06 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.S’establiran els Grups de classificació d’acord amb el
Reglament RI i Campionat de Catalunya.
La puntuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa
del RRV.
La classificació serà en temps compensat aplicant el sistema
de Temps sobre Temps.
07 INSPECCIONS SEGURETAT I CONTROLS DADES
CERTIFICATS.Es podran establir controls diaris, a partir de l’inici de la
regata.
08 DRETS D’AMARRAMENT.Els iots participants tindran dret d’amarra gratuït a les
installacions del Club Nàutic Garraf, des del dia 4 de juliol
fins al dia 18 de juliol de 2009.
09 TROFEUS.Als tres primers classificats de cada grup establert. Un
Diploma de record al primer d’una classificació general
absoluta. Sorteig de diferents regals entre els participants.
10 RESPONSABILITAT.Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc
i responsabilitat. El Club Nàutic Garraf, 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, incloses 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 aquestes darreres i les
seves eventuals modificacions.
El Club Organitzador te la facultat de poder modificar aquest
Anunci de Regata, en cas necessari. (R89.2(a) del RRV)
12 ACTES SOCIALS.Dissabte 11 de juliol a les 10:30h. reunió de patrons en el
local social del CN Garraf. A les 19:30h “Butifarrada” a la
zona de barbacoes i sorteig de regals.
Diumenge 12 de juliol, a les 10:00h. esmorzar. Un cop
finalitzades les proves lliurament de trofeus i aperitiu.
Garraf (Sitges), juny de 2009

