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CIRCUIT COSTA DAURADA 2016 

16 i 17 de juliol - CN VILANOVA 
23 i 24 de Juliol - CM TORREDEMBARRA 

30 i 31 De Juliol  – CN COMA-RUGA 
20 i 21 Agost  - CM ALTAFULLA 

27 I 28 agost  – CN HOSPITALET 
17 i 18 setembre  - CN SALOU 

   

ANUNCI DE REGATA 
 

1 REGLES 
1.1.- El Campionat es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2013-2016) 
1.2.- L’Apèndix P del RRV NO serà d’aplicació 
1.3.- En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata, s’aplicarà la regla 
63.7 del RRV 
1.4.- Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes l’ús de l’armilla 
salvavides mentre estiguin a l’aigua. 
 

2 PUBLICITAT 
Els participants podran exhibir publicitat  
 

3 INSCRIPCIONS 
3.1.- Aquesta regata està reservada a la classe OPTIMIST 
3.2.- Podrán participar regatistes de qualsevol zona de Catalunya (Nord, Centre i Sud) 
3.3.- Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi s’hauran 
d’enviar per correu electrònic al club organitzador de cada regata junt amb el comprovant de 
pagament. 
3.4.- NO hi haurà drets d’inscripció.  
  
4 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS 
4.1.- Cada entrenador haurà de confirmar la inscripció dels participants al seu càrrec a l’Oficina 
de Regata, abans de les 12:00 hores del dissabte que comença la competició.  
4.2.- El regatista que participi sense entrenador haurà de ratificar la inscripció personalment. 
4.3.- Els participants hauran de presentar llicència federativa. Als regatistes inclosos en el grup 
OPTIMIST ESCOLA es permet presentar la tarjeta d’escola . 

 

5 PROGRAMA 
5.1.- Cada regata tindrà la seva inscripció per separat.  
5.2.- Les inscripcions s’hauran d’enviar a través d’adreça electrònica. Les dades de contacte per 
cada regata son: 
 

CLUB TELÈFON ADREÇA ELECTRÒNICA 
CM TORREDEMBARRA 977.64.08.10 club@cmtorredembarra.net 

CN VILANOVA 93.815.02.67 oficinaesportiva@cnvilanova.cat 

CN COMA-RUGA 977.68.01.20 cnco@clubnautic.com 

CM ALTAFULLA 977.65.02.63 cma@clubmaritimaltafulla.com 

CN HOSPITALET 977.82.30.04 vela@cnhv.net 

RCN TARRAGONA 695.07.25.21 polomarcopolo@hotmail.com 
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5.3.- El termini d’inscripció per a cada regata del Circuit finalitzarà el dijous anterior a la 
celebració de la regata.  
5.4.- El Comitè organitzador de cada regata podrà acceptar si ho considera oportú les inscripció 
realitzades fora dels terminis establerts. 
5.5.- El programa serà el mateix per a totes les regates del Circuit: 
 

DIA HORA ACTE 
Dissabtes Fins les 12:00 Registre de participants 

13:00 Senyal atenció 1ª prova 

Diumenges 12:00 Proves 

Al finalitzar Entrega de guardons 
 

5.6.- Els diumenges no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores. 
5.7.- Es programaran 4 proves per cada regata del circuit.  
5.8.- No es faran més de 3 proves diàries. 
5.9.- Proves necessàries per a la validesa d’una regata: 1 prova. 
5.10.- En totes les regates del circuit es descartarà 1 prova cada 4 proves vàlides. 
 

6 FORMAT DE COMPETICIÓ 
6.1.- El format de competició serà en en flota per a totes les classes. 
6.2.- Per les categories Optimist G1 i Optimist G2 es farà una sortida conjunta. I per els categories 
Optimist G3 i Optimist Escola es farà una altra sortida conjunta. 
6.3- Es consideraran de la categoria Optimist Escola tots aquells regatistes que no hagin 
participat cap any en cap regata puntuable pels circuits de G3 o G1/G2. 
6.4.- Es consideraran de la categoria G3 tots aquells regatistes que no hagin passat oficialment al 
Grup 2 a data de la primera prova del circuit. 
6.5.- Es consideraran de la categoria G2 tots aquells regatistes que no hagin passat oficialment al 
Grup 1 a data de la primera prova del circuit. 
 

7 PUNTUACIÓ 
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 
 

8 PREMIS 
8.1.- En totes les regates del circuit es donaran els següents guardons: 
 1r., 2n. i 3r. de la categoria Optimist G1 
 1r., 2n. i 3r. de la categoria Optimist G2 
 1r., 2n. i 3r. de la categoria Optimist G3 
 1r., 2n. i 3r. de la categoria Optimist Escola 
8.2.- El tipus de guardó anirà a discreció de cada club organitzador. Els guardons podran ser: 
diplomes, medalles, trofeus o qualsevol premi que es consideri oportú. 
8.3.- Tots els clubs organitzadors podran ampliar, però no reduïr, el nombre de guardons 
senyalats al punt 8.1 d’aquest Anunci de Regata 
 

9 RESPONSABILITAT 
Tots els participants ho fan sota la responsabilitat d'un tutor o entrenador. 
 

11 ALTRES 
El Comitè organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata. 
(R89.2 RRV) 


