BEGUR MP X-TRAM

4a Prova del
CIRCUIT CATALÀ DE FUNBOARD 2010
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUNBOARD
Federació Catalana de Vela

Begur, 17 d’octubre de 2010

INTRODUCCIÓ

ANUNCI DE REGATA – XAVIER TORRES, Secretari Funboard FCV

Durant l’any 2010 la Secretaria de Funboard organitzarà el CIRCUIT CATALÀ DE FUNBOARD (CCF 2010), aprofitant
l’experiència dels anys de funcionament del Circuit Català i de l’associació de la classe WINDSURFCAT (organitzat pels
CV Ventgrat, Windsurfistes Associats de Premià, el CN Bétulo, OCE-La Wind, CV Ballena Alegre, Club de Mar Sitges,
CW Roses, CN Port de la Selva, la Surfera Gironina, el CN Cabrera i el CN Ràpita).
La Federació Catalana de Vela ha apostat fort per la classe Funboard, especialment pel que fa referència a les
modalitats de Freestyle, Ones i Eslàlom, amb molts aficionats i grans promeses. De febrer a novembre es
disputaran 14 proves, de cap de setmana, que puntuaran pel Campionat de Catalunya de Funboard. La classificació
del campionat servirà per a donar l’accés al Catalunya Costa Brava PWA Eslàlom.

Circuit Català de Funboard:
-. Prova
06/02 al 21/03
-. Prova

06/02 al 21/03

CV PALS

Pals (Girona)

(Club Vela Pals – Ones / Freestyle)

CN RÀPITA – WAP 1

St. Carles Ràpita (Tarragona)

(Club Nàutic Ràpita - Freestyle)

-. Prova

14/02 al 21/03

MAS PINELL X-TRAM

Begur (Girona)

-. Prova

15 i 6 de maig

CV VENTGRAT 1

Malgrat (Barcelona)

-. Prova
-. Prova
1. Prova
2. Prova
3. Prova
4. Prova
5. Prova
6. Prova
7. Prova
8. Prova

15 i 6 de maig
15 i 6 de maig
18 al 20 de juny
15 i 6 de maig
06/02 al 21/03
18/09 al 07/11
18/09 al 07/11
18/09 al 07/11
18/09 al 07/11
18/09 al 07/11

(Surfera Gironina – Ones / Freestyle)
(Club Vela Ventgrat - Eslàlom)

CW ROSES

Roses (Girona)

(Club Windsurfing Roses – Eslàlom)

CN CABRERA 1

Cabrera de Mar (Barcelona)

(Club Nàutic Cabrera – Eslàlom)

CN BÉTULO

Badalona (Barcelona)

(Club Nàutic Bétulo – Eslàlom)

BALLENA - CLUB MISTRAL

St. Pere Pescador (Girona)

(Club Vela Ballena Alegre - Freestyle)

CN PORT DE LA SELVA

Port de la Selva (Girona)

(Club Nàutic Port de la Salva - Freestyle)

VI BEGUR FREE WAVE x FUN

Begur (Girona)

(La Surfera Gironina – Ones / Freestyle)

CV VENTGRAT 2

Malgrat (Barcelona)

(Club Vela Ventgrat - Eslàlom)

CLUB DE MAR SITGES

Sitges (Barcelona)

(CM Sitges - Ones)

CN CABRERA 2

Cabrera de Mar (Barcelona)

(Club Nàutic Cabrera – Eslàlom)

CN RÀPITA – WAP 2

St. Carles Ràpita (Tarragona)

(Club Nàutic Ràpita - Freestyle)

ANUNCI DE REGATA
DATES: 17 d’octubre 2010
Regata mòbil en data i es podrà convocar per un sol dia en funció de la previsió meteorològica.

LLOC: Begur / Torruella de Montgrí (Girona). Mòbil en spot.
MODALITAT: Ones / Freestyle. En funció de les condicions de vent i ones.
CATEGORIES: Sènior, màster, femenina i juvenil
anunci de regata: 1/4

1 REGLES
La regata es regirà per les Regles de Regata de Funboard tal i com es defineixen en el
Reglament de Regates de Vela de la ISAF, 2009-2012 i els reglaments de la IWA/IFCA
(Apèndix B, parts 2 i 3) amb les modificacions de WINDSURFCAT. I al mateix temps
per les Prescripcions de la Real Federación Española de Vela, les Prescripcions de la
Guía Esportiva de la Federació Catalana de Vela, les Regles de Classe, les instruccions
de Regata i les seves modificacions.
2 CLASSES QUE PARTICIPEN
2.1 La regata està reservada per a la classe Funboard.
2.2 Les categories seran: Sènior, màster, femenina i juvenil
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*Juvenils:
*Màsters:

Regatistes que en l’any d’emissió de la llicència tinguin menys de 18 anys.
Regatistes que en l’any d’emissió de la llicència tinguin més de 35 anys.

2.3 Els participants podran participar en la modalitat: a) ONES / FREESTYLE
2.4 Par a la validesa de la regata serà necessari que puntuïn un mínim de 10 taules
per a la classificació absoluta, i per a les categories màster, femenina i juvenil un
mínim de 3 taules.
3

ELEGIBILITAT

3.1 Els participants hauran de complir els requisits d’elegibilitat de la ISAF (recollits a
l’apèndix 2) i prescripcions de la FCV en aquest apèndix.
3.2 La regata és una regata tancada amb inscripció no limitada.
3.3 Els participants hauran de ser membres de la classe en que participen, i estar al
corrent de la quota anyal.
4

PUBLICITAT

4.1 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C
d’acord amb la Reglamentació corresponent de la ISAF i les prescripcions de la
RFEV a dita reglamentació.
4.2 Es podrà exigir als participants l’exhibició de publicitat d’acord amb la regla
corresponent de la Reglamentació de la ISAF.
5

INSCRIPCIONS

5.1 Pre-inscripció
5.1.1 Les inscripcions es complementaran necessàriament en l’imprès adjunt, i
s’enviarà a través de correu electrònic a la secretaria de la classe
xtorres@windsurfcat.com o a través de www.windsurf.cat
5.1.2 Els drets d’inscripció són de 25 euros (regata) abans de la regata i
30 euros el mateix dia de la prova, inclou samarreta i dinar.
5.1.3 Els drets d’inscripció es faran efectius a través de transferència bancària,
al número de compte 2100-1841-01-0200112852 de “La Caixa”.
5.1.4 És requisit imprescindible acompanyar al butlletí d’inscripció: el rebut de
pagament o el justificant d’haver realitzat la transferència bancària.
5.1.5 El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre les inscripcions que
es rebin després de la data límit indicada.
5.2 Confirmació d’inscripció:
5.2.1 El Registre de participants, obligatori, es realitzarà a l’Oficina de Regates
com segueix:
• Cada participant, haurà de firmar personalment el Formulari de
Registre abans de les 9:45 a.m., del dia d’inici de la regata.
anunci de regata: 2/4

•
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6

El Registre queda condicionat a la presentació, abans de l’hora
assenyalada, dels següents documents:
• Llicència Federativa d’Esportista de la FCV de l’any en curs.
• Targeta de la Classe de l’any en curs.
• Document justificatiu de l’edat per a la categoria juvenil.

PROGRAMA

El programa de la regata és el següent:
• Diumenge
9:00/9:45
Obertura de les oficines de regates
Registre de participants
Lliurament d’Instruccions de Regata
10:00
Primera reunió de participants
10:30
Senyal de sortida 1ª prova del dia
10:30/18:30
Proves
19:00
Lliurament de Premis
*Hi pot assistir regatistes, acompanyants, navegants,...
*En funció de la previsió es podrà modificar i es notificarà al TAO.

7

FORMAT DE COMPETICIÓ

7.1 Es celebraran tantes series d’eliminatòries com permetin les condicions
meteorològiques.
7.2 Haurà de completar-se com a mínim una sèrie completa d’eliminatòries de
qualsevol categoria per la validesa de la regata.
8

PUNTUACIÓ

8.1 Es publicarà en el Taulell Oficial d’Anuncis (TOA).
8.2 Es realitzaran tres classificacions:
• Absoluta
• Absoluta femenina
• Màster, incloent les categories masculina i femenina
• Juvenil, incloent les categories masculina i femenina
9

PREMIS I TROFEUS

Es publicarà en el Taulell Oficial d’Anuncis (TOA).
10 RESPONSABILITATS
10.1 Els participants en la regata, ho fan sota el seu propi risc y responsabilitat.
10.2 El Comitè Organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en
l’organització de l’acte, refusen responsabilitat alguna per pèrdues, danys, lesions
o molèsties que puguin succeir a persones o coses, i exclou també dany de
sofriment latent, imprudència, negligència i no assegurança de les lleis vigents,
tant en terra com en mar, com a conseqüència de la participació en las proves
emparades per aquest Anunci de Regata.
S’avisa sobre la Regla Fonamental 4, Decisió de Regatejar, de la Part 1 del
RRV, que estableix: “Es de l’exclusiva responsabilitat d’una embarcació
decidir si participa en una prova o si continua en regata, i s’accepta no
sotmetre a cap organisme o tribunal qualsevol assumpte relatiu a la
decisió i a les seves conseqüències ”
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11 PATROCINADORS / COL·LABORADORS
Ajuntament de Begur
12 ALLOTJAMENT
Clipper Hotel

Aparthotel Golf Beach

Ctra.Torroella Montgri a Pals. (Mas Pinell)
C/ Martinet s/n. Urb. Mas Pinell 17257 Torroella Montgrí
Tel. 972-762 900
info@clipperhotel.com
www.clipperhotel.com

Crta. Platja de Pals, km 4, 17256 Pals
Telf.: 972 636 063 / Fax: 972 637 013
raranda@aparthotelgolfbeach.com
www.aparthotelgolfbeach.com

13 INFORMACIÓ
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La Surfera Gironina
Telf.:
651-40.61.15
E-mail:
lasurfera@hotmail.es
Secretari Funboard – Federació Catalana de Vela
Xavier Torres i Isach
Telf.: 617-60.07.30
E-mail:
xtorres@windsurfcat.com
Classe Funboard Catalunya:
www.windsurf.cat
Classe Funboard Espanya:
www.windsurfesp.es
Federació Catalana de Vela:
www.fcv.cat
Real Federación Española de Vela:
www.rfcv.es
Mapes

Begur: Platja del Racó
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