COPA CATALANA WING FOIL 2022
8 i 9 D’OCTUBRE 2022 (Reserva 15-16/22-23)
El Campionat se celebrarà en aigües de Vilassar de Mar.
Està organitzat pel Club Nàutic Vilassar de Mar per delegació de la Federació Catalana
de Vela (FCV).
1.

REGLES
1.1 La regata es regirà per les regles tal i com es defineix en el Reglament de
Regates de la GWA 2021
(https://www.wingfoilworldtour.com/rulebooks/2021/GWA%20Rulebook%20202104-28.pdf)
1.2 La Guia Esportiva de la FCV.
1.3 Serà d’aplicació l’Apèndix 1 d’aquest AR.
1.4 Sistemes de seguretat – L’ús del casc i armilla d’impacte serà obligatori en
qualsevol condició. El leash de taula serà opcional.
1.5 Seguretat i protestes. L’aspecte més important en competició és la seguretat
i el joc net entre competidors. Accions que es considerin violentes o atemptin
contra la seguretat seran penalitzades.

a
2.

PUBLICITAT [NP] [DP]
Es podrà requerir als participants l’exhibició de publicitat elegida i proporcionada
per l’autoritat organitzadora. Si s’infringeix aquesta regla s’aplicarà la regla 29.9.2
de la Reglamentació de World Sailing.

3.

CLASSE i CATEGORIES QUE PARTICIPEN o CLASSE PARTICIPANT
La Copa Catalana Wingfoil, està reservada a embarcacions de la Classe Wingfoil.

4.

INSCRIPCIONS
4.1 Les inscripcions es tramitaran a través del següent enllaç:

https://www.cnvilassar.com/copa-catalana-wing-foil-weekend/
4.2 Els drets d’inscripció seran de 20 € per regatista.

Els regatistes que no tinguin llicència, podran treure al mateix dia una llicència per
una regata per un cost de 20 €.
La data límit de recepció d’inscripcions serà el dimarts 4 de Octubre de 2022 a les
17 h.
4.3 El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin
després del 4 d’octubre de 2022 a les 17:00 h. En aquest cas, els drets d’inscripció
seran de 30,00 €.
4.4 Una embarcació es considerarà inscrita si ha complert el registre segons el qual
indica el punt 5 d’aquest Anunci.
4.5 Donat que s’han posat 3 possibles caps de setmana per a realitzar la prova,
serà el primer cap de setmana amb bona previsió de vent pel qual s’apostarà a
realitzar l’esdeveniment. Si des de l’organització no s’emet cap avís abans del
dimecres immediatament previ, abans de les 23:59 h, vol dir que el campionat es
celebrarà aquell mateix cap de setmana.
5.

REGISTRE DE PARTICIPANTS

5.1

El registre de participants queda condicionat a la presentació abans de l’hora
assenyalada, dels següents documents:




6.

Llicència Federativa d’Esportista de l’any en curs.
Justificant de pagament dels drets d’inscripció corresponents.
DNI o document acreditatiu de l’edat.

PROGRAMA
6.1 El programa de l’esdeveniment és el següent:
DATES

Dissabte

HORA

ACTE

10:30 h a 11:00 h

Confirmació d’inscripcions

11:00 h

Reunió de patrons

12:00 h

Senyal d’atenció 1ª Prova del dia Race

A continuació

Expression Session. Freestyle.

11:30 h

Reunió de patrons

12:00 h

Senyal d’atenció 1ª Prova del dia Race.

En finalitzar la regata

Entrega de Trofeus

Diumenge

O DE TICIÓ
7.
FORMAT DE COMPETICIÓ – PUNTUACIÓ

7.1 La Classe navegarà en format d’eliminatòries. Es faran grups d’igual o el més
similar possible al nombre de regatistes en un quadre d’eliminatòries.
S’aniran eliminant regatistes fins que quedi un grup final.
Cada conjunt d’eliminatòries que porti a una final, serà definida com a una
màniga.
7.2 Hi han programades 8 mànigues, de les que s’hauran de completar i per tal
que el Campionat sigui vàlid.
7.3 El sistema de descarts serà el següent:
Nº proves / Mànigues
1a3
4a7
Més de 7

Descarts
0
1
2

7.4 S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa, segons apèndix A del RRV.
8. TOA i INSTRUCCIONS DE REGATA
8.1 El Taulell Oficial d’Avisos (TOA) serà virtual i físic. Estarà disponible a la web de
la regata i en un panell al mateix club.
8.2 Les Instruccions de Regates estaran disponibles a la web de l’esdeveniment, a
partir de les 9h del dia 3 d’octubre de 2022. El comitè podrà modificar les
instruccions verbalment en les reunions de patrons.
11.- MBARCACIONEENTRENADORES Y/O APO
9. VARADA
9.1 Hi haurà una zona de varada designada per les embarcacions dels regatistes.
10.

TÍTOLS I TROFEUS
El llistat de Trofeus es publicarà en el TOA virtual abans de l’inici de les proves.
Estaran premiats amb trofeus:
-

11.

Els tres primers absoluts.
Les tres primeres femenines.
Els tres primers juvenils (nascuts fins al 2004).
Guanyador de la expression session.
RESPONSABILITAT
11.1 Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
11.2 El Comitè Organitzador, els diferents Comitès, qualsevol persona i organisme
involucrat en l’organització de l’esdeveniment, rebutgen tota responsabilitat per
pèrdues, danys, lesions o molèsties, que poguessin ocasionar a persones o coses

tant a terra com a mar, a conseqüència de la participació en les proves
emparades per aquest Anunci de Regates.
11.3 Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4 de la Part 1 del RRV que
estableix:
“Es d’exclusiva responsabilitat d’un vaixell decidir si participa en una prova o si
continua en regata”.
11.4 Es recorda a tots els participants, tècnics i acompanyants, l’obligatorietat de
mantenir les conductes ètiques i mediambientals per preservar l’entorn.
L’incompliment d’aquesta regla pot donar lloc a una acció del Comitè de Regata
o del Comitè de Protestes.
El Real Decreto 62/2008 disposa de les condicions de “Seguridad Marítima,
Navegación y de la Vida Humana en el Mar” aplicables a las proves Nàuticaesportives. (O
11.5 El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present
Anunci de Regata.(R89.2 RRV).
FERTAS ESPECIALES PAR
A LA
Comitè Organitzador, Vilassar de Mar, Setembre del 2022

