
                                    
     
CAMPIONAT DE CATALUNYA

DE VELA RADIOCONTROL
CLASSE IOM ( Un Metre

Internacional) 14 i 15 de maig de 2022

 
ANUNCI DE REGATA

L’autoritat organitzadora és el Club Nàutic Cambrils per designació de la FCV

1. REGLES

1.1. Es competirà sota:

1.2. Regles del RRV de la WS 2021-2024 i el seu annexa E  

1.3. Regles de la Classe IOM de velers RC La addenda Q de la IRSA

1.4. Sistema simplificat per a audiències de protestes SYRPH 2013 de la IRSA

1.5. Sistema HMS per a velers RC

1.6. Les prescripcions de la Guia esportiva de la FCV

 
2. FREQÜENCIES

2.1. Tots els patrons deuran tenir un mínim de 3 freqüències, excepte els patrons
que transmetin a 2.4Ghz.

2.2. Al formulari d’inscripció s’informarà les freqüències que portarà cada participant.
Sempre que sigui possible les freqüències s’assignaran per rigorós ordre
d’inscripció

 
3. ADMISSIBILITAT I INSCRIPCIÓ

a. És una regata tancada. (Apartat 1.3.1.6 de la Guia Esportiva FCV) l’organització
podrà acceptar inscripcions de patrons de fora de Catalunya però no optaran a
ser campions de Catalunya.

b. Les inscripcions es formalitzaran via web a
https://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-
cataluna-iom-es

c. El termini de inscripció finalitza el dia 13 de maig a les 20h

d. Els drets de inscripció es de 30 € que s’hauran d’abonar a l’apartat “inscritos” de
l’enllaç https://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race-
inscriptions/text/campeonato-cataluna-iom-es i al llistat d’inscrits cal trobar el
nom i prémer el botó “pagar”

e. Els regatistes nacionals hauran de presentar al registre:

i. La llicència federativa de l’any en curs

ii. La quota de la Classe de l’any en curs (ANVRC)

 

 

 



 
4. PROGRAMA DE LES PROBES

Dissabte 14 de maig de 2022
 
Confirmació d’inscripció i Mesurament .............................................de 9:00h a 10:45h
Entrenament obert:..........................................................................de 10:45h a 11:15h
Reunió de patrons.......................................................................................a les 11:30h
Senyal d’atenció 1ª prova:...........................................................................a les 12:00h
No es donarà cap senyal d’atenció després de les 17h a discreció del CR

 
 

Diumenge 15 de maig de 2022
 
Reunió de patrons........................................................................................a les 10:15h
Senyal d’atenció 1ª prova del dia ................................................................a les 11:00h
No es donarà cap senyal d’atenció després de:.............................................les 15:00h

6. INSTRUCCIONS DE REGATA

Les instruccions de regata estaran disponibles el primer dia de regata 12 de maig de 2022

7. PUNTUACIÓ

7.1 Es requerit 2 proves per a que el campionat sigui vàlid.
7.2 S’aplicarà el sistema de regata per a vaixells de Radio Control HMS

8. TROFEUS

Hi haurà Trofeus per els 3 primers classificats

9. RESPONSABILITAT

L’autoritat organitzadora no acceptarà cap responsabilitat de danys materials o personals
ocorreguts abans, durant o després de la regata (regles classe, federatives, etc..)

10. INFORMACIÓ ADICIONAL

S’actualitzaran informacions a través de
https://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-cataluna-iom-es

 
 
 

Barcelona a 15 d’abril de 2022
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