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PROGRAMA E INSTRUCCIÓNS DO EVENTO

PROGRAMA:
Data
Sábado 21/
Setembro/2013

Hora

Acto

11:00 a 13:30 h.

Chegada das embarcacións participantes (poderían
chegar tamén o venres, pedindo a organización por
adiantado).

13:30 a 14:00 h.

Reunión de patróns, xuices e organización no Salón de
Exposicións José Peña, situado no paseo Marítimo de
Santo Tomé. Información do percorrido e regras finais.
Para os patróns dos barcos amarrados en Tragove, a
organización os trasladará en coche ou braco, previa
solicitude al facer a inscripción o chamando ao mobil da
organización.

15:00 h.

Saida da Regata

18.30 h.

Peche da línea de chegada

19.00 h.

Recepción a os participantes e entrega dos premios no
Salón de Exposicións José Peña

PARTICIPACIÓN:
A participación neste evento estará reservada a :
BARCOS TRADICIONAIS, CLÁSICOS e DE ÉPOCA : Calquera Barco de Vela que cumpra as Normas
Particulares da Asociación Galega de Barcos Clásicos e de Época AGABACE (http://agabace.org/) y esté
en posesión dun Certificado de rating JCH expedido po la Jauge Classique Classic Handicap (de modo gratui
ta en http://www.jch-online.org/GB/feuille jauge GB.html) . Para calquera dubida o axuda na xestión do certifi
cado, poden poñerse en contacto co medidor de Agabace,

Fernando Pazó : móbil 639219574 dispoñible as 24H do día,
correo: fpazo13@yahoo.es
Haberán de ter actualizado un seguro que cubra a todolos tripulantes que leven a bordo, independentemen
te do seguro da Responsabilidade Civil e danos a terceiros por unha cobertura mínima de 330.600 € y extensión
da póliza para participación en eventos non profesionais.

INSCRIPCIÓN:
A Inscripción será Obligatoria e de BALDE.

As inscripcions faránse necesariamente no formulario Oficial, aportando:
- Fotocopia do Certificado JCH en vigor.
- Fotocopia do seguro
As inscripciones, xunto as fotocopias, se enviarán mediante correo electrónico o chamando a:

fernando@viaxesotero.es ( TF.- 627 648 356) e info@desmarque.es
Pregando o envío das inscripcións antes do venres día 20 as 20:00 horas a efectos de poder
reservar o amarre (Barcos grandes e maior calado no peirao de Tragove e os mais pequenos nos de
Cambados e Santo Tomé) todas as embarcacións en conxunto, recepcións, premios, etc..

CLASIFICACIONS E PREMIOS:

Para a regata, farase un periplo po la zona estipulada na reunión de patrons según a meteoroloxía, aplicándo
se para facer a clasificación, dacordo cos tempos compensados que se obterán para cada barco según a
fórmula,
TC (Tempo Compensado) = FTC (de cada barco) X Tempo Real en segundos (de cada barco)
Vencendo o que teña finalmente menor tempo compensado.

PREMIOS: - Comunicaráse na reunión de patróns según o número dos inscritos

REGRAS XERAIS:

- Aplicaranse as regras de regata tal e como defínense no Reglamento de Regatas a Vela da ISAF.
- Caso de que algún dos participantes infrinxa unha regra, poderá penalizarse dando unha volta (360º)
sobre sí mesmo.

COMUNICACIÓNS
É Obrigatorio levar unha radio fixa o “Talkie” VHF cos canales 16 e 71 mínimo

A SAIDA—FORMA E LUGAR
A saída estará formada por a liña recta imaxinaria formada por un barco e unha baliza cuxas formas e
características se indicarán na reunión de patróns, e fondeadas nas inmediacións da bocana do peirao de
Cambados e Tragove.
Significado

Visual e sonora

Minutos para saida

Atención

Bandera del CIS “Nral. 1” izada e un
bocinazo

3

Preparación

Bandera "P" do CIS izada e un bocinazo

2

Ultimo minuto

Bandera "P" , arriada e un bocinazo
1

Saida

Bandera Atención, arriada e un bocinazo

0

CHAMADAS POR FORA DE LIÑA:

Si algunha embarcación participante se encontrase no momento da señal de saida mais adiantado que a
liña estipulada, o xurado avisarao izando a bandera “X” do CIS xunto cun bocinazo e intentando avísalo
pola radio VHF canal 71, debendo retornar o devandito barco ao lado de pre-saida e volver a sair co
rrectamente antes de que pasen 6 minutos dende a saida. Si no, será penalizado con tres postos como
mínimo sobre a sua clasificación final.

LIÑA DE CHEGADA :

A Liña de chegada estará formada por linea a recta imaxinaria entre os dous espigóns do peirao de
Cambados. Cada barco ao cruzar a liña daráselle un bocinazo para que teña constancia de que xa che
gou.

RECLAMACIÓNS :

Calquera reclamación contra outro barco, deberá ser exposta ao Xuíz da regata antes de que pasen 45
minutos despois da súa chegada. O Xuíz examinará a reclamación se houber lugar, no Salón de Exposi
cións, onde deberán estar reclamado, reclamante e as testemuñas.

RESPONSABILIDADE:
Todos os que participen nesta Regata fano baixo o seu propio risco e responsabilidade.
O Comité Organizador e de Regatas ou calquera persoa ou organismo involucrado na organización do
evento rexeita responsabilidade ningunha por perdas, danos, lesións ou molestias que puidesen acaecer
a persoas ou cousas, tanto en terra como en mar, como consecuencia da súa participación.
"UN BARCO É O ÚNICO RESPONSABLE DA SÚA DECISIÓN DE TOMAR OU NON A SAÍDA OU DE CONTI
NUAR REGATEANDO ".

DISPOSICION FINAL:
O Xuíz da regata, de acordo co Comité organizador, será o que solucione calquera dúbida ou imprevisto
que xurda ou non se encontre nas presentes regras.

El Comité Organizador
Cambados, Setembro 2013

MAREAS PARA O DIA DA REGATA: (xa adaptadas ao horario español vixente)

Cambados - 21-09-2013
Hora

Altura

Preamar

05:46

3.9

Baixamar

11:50

0.5

Preamar

18:05

4.0

Plano Orientativo
do itinerario que se
desenvolvería po
la Lobeira de Cam
bados,
Illote
de Rúa, Los Me
zos e Los Esquei
ros,
dependendo
das condicións me
teorolóxicas exis
tentes o próximo
sábado día 21.

