FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CIRCULAR Nº 15/2017
REGATA REM DE MAR/V OPEN INTERNACIONAL DE REM DE MAR
CIUDAD DE TORREVIEJA
REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA
FECHA: Dissabte 23 de setembre de 2017.
LLOC: Platja del Capellà, zona de Llevant, a Torrevella (Alacant).
ORGANIZACIÓ:
Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
Real Club Náutico Torrevieja.
JURADO DE REGATES:
Comitè de Jutges - Àrbitres de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
CATEGORIES:
Cadet, Juvenil, Absolut i Veterà.
Es permet la participació d'equips mixts. Es considera equip mixt:
- Club diferent però mateixa categoria i sexe.
- Sexe diferent però mateixa categoria i Club.
- Mateix sexe, mateix Club i diferent categoria, solament en el cas de Cadet i
Juvenil.
NOTA: Els equips mixts no tindrán classificació (eixiran al final de la classificació) y
no tindrán opció a medalles.
MODALITATS:
Cadet (femení i masculí): C1x i C2x.
Juvenil, Absolut i Veterà (femení i masculí): C1x, C2x i C4x+.
DOBLATGES:
Es permet el doblatge al C4x+ en la categoria Juvenil, Absolut i Veterà.
Cada tripulació haurà de presentar-se amb POT PROPI.
Veure NOTA INFORMATIVA Préstec de vaixells. És obligatori que tots els equips es
presenten amb rems propis per a cobrir totes les seues necessitats durant la competició.
NOTA: En cas de condicions adverses l'organització podrà escurçar distància, modificar
recorregut i en el cas d'un excés d'inscripcions, la participació de categories i
modalitats.
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DISTÀNCIES :
Cadet (femení y masculí):
Juvenil (femení y masculí):
Absolut (femení y masculí):
Veterà (femení y masculí):

4000 metros
4000 metros
4000 metros
4000 metros

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions de les tripulacions participants hauran de fer-les les Entitats Esportives,
Clubs de Rem o Clubs Nàutics, havent de tenir entrada en aquesta Federació abans de
les 20:00h del dia 19 de setembre de 2017 (dimarts), no admetent-se inscripcions per
telèfon, telegrama o fax, però sí per e-mail a competiciones@fremocv.org.
Els equips que no presenten les seues inscripcions per qualsevol causa en la data i hora
indicada, no podran participar en aquesta regata.
El cost d'inscripció és de 6'25€ per esportista estant exempt el club que organitza la
regata.
Es facturarà posteriorment a la regata a les Entitats Esportives, Clubs de Rem o Clubs
Nàutics que estiguen afiliats a la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana.
Les Entitats Esportives, Clubs de Rem o Clubs Nàutics no afiliats a la FRCV per a
formalitzar la inscripció, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant de
pagament.
Transferència Bancària es realitza al Compte Corrent d'aquesta Federació en el Banc
Santander Central Hispà Agencia Plaça de Galícia nº 1 d'Alacant, segons detall:
IBAN
ES09

ENT
0049

OF
3265

D.C
15

N.C
1710097260

MEDALLES:
Es lliurarà medalla als tres primers classificats.
SANCIONS:
Tots els esportistes han de saber rebre ordres per part dels àrbitres, fins i tot acatar
l'ordre d'un STOP per a evitar un possible accident. Els esportistes que no actuen bé
davant les ordres dels àrbitres podran arribar a ser sancionats amb la NO inscripció a la
següent regata.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CONFIRMACIONS I CANVIS:
Els delegats respectius hauran d'efectuar la confirmació de les seues tripulacions fins a
les 20:00h del dijous 21 de setembre de 2017.
FORFAIT:
Els FORFAIT de les tripulacions participants hauran de fer-les les Entitats Esportives,
Clubs de Rem o Clubs Nàutics, com a més tard el dijous 21 de setembre a les 20:00h
perquè no tinga PENALITZACIÓ. Passat aqueix termini, l'IMPORT DEL F.F. és de 10€ PER
ESPORTISTA, quantia que es facturarà al CLUB.
Si l'esportista ha pagat inscripció, el cost d'aquesta es descomptarà a la sanció.
LLICÈNCIES:
Serà obligatori tenir llicència federativa i poder acreditar la identitat i edat presentant
el D.N.I., passaport o document d'identificació emès per la pròpia FRCV o autoritzat per
aquesta i, excepcionalment, qualsevol altre document acreditatiu que valide el Comitè
de Regates.
Per als esportistes extracomunitaris serà obligatori aportar també el NIE.
SORTEIG:
A partir de les 10:00h del dia divendres 22 de setembre de 2017.

HORARI
LLIURAMENT DORSALS:
A les 10:00 del día 23 de setembre de 2017 en un área habilitada junto a la zona de
jueces en Playa del Cura, zona de Levante, en Torrevieja (Alicante).
REUNIÓN DE DELEGADOS:
A las 10:00h del día 23 de septiembre de 2017 en un àrea habilitada al costat de la
zona de jutges en Platja del Capellà, zona de Llevant, a Torrevella (Alacant).
IMPORTANT: Els Delegats dels Equips, caps d'equip, timoners i capitans de tripulació
participants tenen l'obligació d'estar presents en la mateixa.
COMENÇAMENT DE LA REGATA:
A las 12:00 h el día 23 de setembre de 2017.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
COMITÉ DE REGATA:
Quedarà format en la reunió de delegats de la forma següent:
President de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana o persona en qui delegue.
President del Real Club Náutico Torrevieja o persona en qui delegue.
President del Jurado.
Un representant dels clubs participants, triat en la reunió de Delegats i capitans.
El Comitè de Regates en tot moment podrà modificar i donar noves instruccions, quan
causes convenients ho aconsellen, sobre quant s'arreplega en aquesta circular, sent qui
determine si escau o no la participació d'un Club, tripulació o remero/a.
En tot allò no especificat en la present circular s'aplicarà la normativa vigent.
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