Campionatul Naţional Open / Cupa României
pentru Catamarane HobieCat Dragon
29 Mai – 02 Iunie 2014
Marina Surf – Năvodari, Jud Constanţa

Anunţ de cursă

Campionat National Open / CupaRomaniei
pentruCatamaraneHobieCat Dragon
29Mai -‐ 02 Iunie2014

MarinaSurf Club-‐Navodari, Jud. Constanta, Romania

Ediţia 2014, a Campionatului Naţional Open şi a Cupei României pentru
Catamarane HobieCat–Dragon Volvo, se va desfăşura în perioada 29 mai –
02 Iunie în Năvodari, Jud. Constanţa, Romania. Pentru Campionatul naţional
autoritatea organizatoare este Federaţia Română de Yachting în colaborare
cu Yacht Club Bucureşti. Pentru Cupa României autoritatea organizatoare
este Yacht Club Bucureşti.
Centrul de regată se va afla la Surf Marina Club Năvodari.

ANUNŢ DE CURSĂ
1.

REGULI
Regatta va fi guvernată de reguli aşa cum sunt ele definite de Regulile de Cursă pentru Veliere
ISAF 2013–2016, prezentul Anunţ de Cursă aşa cum poate va fi el modificat de Instrucţiunile
de Cursă şi Instrucţiunile de Cursă.

2.

RECLAME
Reclamele vor fi în conformitate cu regulamentul ISAF pct 20.

3.

ELIGIBILITATE ŞI ÎNSCRIERI
3.1. Regatta este deschisă ambarcaţiunilor de tip Catamaran Volvo HobieCat–Dragon care vor
fi puse la dispoziţie de către organizatori.
3.2.
3.2.1. Regatta este deschisă pentru echipaje compuse din minim două sau maxim trei
persoane cântărind peste 100 kg în total.
3.2.2. Verificarea greutăţii se va face înainte de prima cursă.
3.3. Concurenţii care doresc să se înscrie în concurs trebuie să posede viză anuală FRY
valabilă şi o viză medicală valabilă pentru perioada competiţiei.
3.4. Cel puţin unul dintre membrii echipajului trebuie să aibă brevet de timonier de regată valid.
3.5. Concurenţii eligibili se pot înscrie prin completarea formularului de înscriere ataşat şi
trimiterea acestuia prin email la office@fry.ro sau prin completarea formularului de
înscriere disponibil la secretariat şi depunerea acestuia acolo în conformitate cu Anunţul
de Cursă punctul 7 – Program.

4.

CLASIFICARE
Nu se va aplica Codul ISAF de clasificare al concurenţilor.

5.

TAXE
5.1. Cuantumul taxei de înscriere, în campionatul naţional, pentru fiecare membru al
echipajului va fi de 50 Lei/sportiv pentru sportivii până la 18 ani inclusiv şi de 100
Lei/sportiv pentru sportivii peste 18 ani în conformitate cu decizia CF FRY nr. 52 din
16.11.2013.
5.2. Cuantumul taxei de înscriere, în Cupa României, pentru fiecare membru al echipajului
va fi de 200 Lei.
5.3. Plata taxei de participare va fi făcută la secretariatul concursului în momentul înscrierii.
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6.

SERII DE CALIFICARE ŞI SERII FINALE
Regatta se va desfăşura cu serii knock–out sau cu regate de flotă după cum va fi descris în
Instrucţiunile de Cursă.

7.

PROGRAM
Ziua şi data
Joi
29.05.2014

Ora
10.00 – 12.00
10.30 – 12.00
12.15
12.30

Vineri

30.05.2014

Sâmbătă

31.05.2014

11.00
10.00 – 12.00
10.30 – 12.00
12.15
12.30

Duminică 01.06.2014

11.00
16.00

Luni

02.06.2014

Activitate
Zi de sosire Campionat naţional
Înscrieri Campionat naţional
Cântărirea echipajelor
Şedinţă tehnică
Primul semnal de avertizare posibil
Următoarele starturi cât de repede posibil
Primul semnal de avertizare posibil
Următoarele starturi cât de repede posibil
Zi de sosire Cupa României
Înscrieri Cupa României
Cântărirea echipajelor
Şedinţă tehnică
Primul semnal de avertizare posibil
Următoarele starturi cât de repede posibil
Prim semnal de avertizare posibil
Următoarele starturi cât de repede posibil
Ceremonie de premiere
Zi de plecare

8.

INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ
Instrucţiunile de Cursă vor fi disponibile la secretariatul concursului după cântărire.

9.

LOCAŢIE
9.1. Secretariatul cursei şi zona de parcare a catamaranelor vor fi găzduite de Surf Marina
Club Năvodari.
9.2. Zona de concurs va fi travers de Surf Marina Club.

10.

TRASEU
Traseul de pe care se va naviga, inclusiv o diagramă ataşată, va fi descris în Instrucţiunile de
Cursă.

11.

SISTEM DE PENALIZARE
11.1. ISAF RRS 2013-2016 44.1 şi 44.2 sunt modificate astfel încât este necesară o singură
rotire, incluzând o voltă şi o ampanare.
11.2. Deciziile juriului internaţional (dacă va exista) vor fi definitive aşa cum este prevăzut în
ISAF RRS 2013-2016 70.5.

12.

PUNCTAJ
Sistemul de punctaj va fi declarat în instrucţiunile de cursă.

13.

COMUNICAŢII RADIO
O ambarcaţiune nu trebuie să facă transmisii radio cât timp concurează nici să primească
comunicaţii radio care nu sunt disponibile tuturor ambarcaţiunilor. Această restricţie se aplică
şi telefoanelor mobile.

Campionat National Open / CupaRomaniei
pentruCatamaraneHobieCat Dragon
29Mai -‐ 02 Iunie2014

MarinaSurf Club-‐Navodari, Jud. Constanta, Romania
14.

PREMII
Premiile vor fi date astfel: Medalii şi diplome vor fi acordate locurilor 1, 2 şi 3.

15.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
Concurenţii participă în regatta în întregime pe propriul lor risc. Vezi ISAF RRS 2013-2016
Regula 4, Decizia de a concura. Autoritatea organizatoare, comitetul de cursă, juriul, membrii
acestora sau orice alte organisme sau persoane implicate în organizarea, conducerea sau
judecarea concursului nu acceptă nici o responsabilitate pentru pierderi materiale sau răniri de
persoane sau decese survenite în legătură cu, înainte de, în timpul sau după regatta.

16.

REGULI DE SECURITATE
Fiecare concurent trebuie să poarte vesta de salvare cât timp se află pe apă.

17.

ALTE INFORMAŢII
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi:
- Liviu Doară – Yacht Club Bucureşti Preşedinte – tel +40 722 285 577
– Email: liviu_doara@yahoo.com
– Email: bogdan_doara@yahoo.com
- Ionuţ Piţirigă- – Organizator
– tel +40 722 513 444
– Email ionut.pitiriga@gmail.com
- Robert Penciu – Surf Marina Club Manager
– tel +40 722 610 411

18.

OFIŢER DE CURSĂ PRINCIPAL – ..........................................................................

19.

PARTENERI
19.1. Partener pentru clasamente
19.2. Parteneri Media

20.

SPONSORI
20.1. Sponsor principal
EIT – Forum Auto
Importator Volvo în România
20.2. Sponsors:
Yacht Club Bucureşti

Expert Nautic

Surf Marina Club

Soft de punctaj pentru yachting

