FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CIRCULAR Nº 16/2017
I REGATA LIGA SUMA BANC FIX
REAL CLUB NÁUTICO CALPE
DATA: 19 de novembre de 2017
LLOC: Calpe (Alicante)
ORGANIZACIÒ:
Federaciò de Rem de la Comunitat Valenciana
Real Club Náutico Calpe
JURADO DE REGATES:
Comitè de Jutges - Àrbitres de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
CATEGORIES:
Cadet, Juvenil, Absolut iy Veterà (masculi i femeni).
La categoria cadet se li permet competir però no puntua per a la lliga.
Es permet l'avançament de la categoria de cadet (únicament els de segon any) a juvenil,
sense ser obligatori.
Es permet amb la finalitat de promocionar (sense classificació ni medalles) les
següents participacions:
- Embarcacions mixtes de mateix club sent la mateixa categoria i diferent sexe.
- Embarcacions mixtes de diferent club sent la mateixa categoria i mateix sexe.
- Embarcacions mixtes de diferent club sent la mateixa categoria i diferent sexe.
DISTANCIES:
2000m per a cadet.
5000m per a juvenil, absolut i veterà.
ACORDS ASSEMBLEA:
Segons acord aprovat en l'Assemblea del 21 d'Octubre del 2017 es realitza l'eixida en
flota.
Segons acord aprovat en l'Assemblea del 19 de febrer de 2011 s'autoritzen els
avançaments per babord o per estribord sempre que no hi haja risc d'abordatge ni
s'interferisca el rumb dels avançats.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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 14 de novembre 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 (50€ per tripulaciò) 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
ENT
OF
D.C
N.C
ES09
0049
3265
15
1710097260
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.
MEDALLES:
Es lliurarà medalla i trofeu als tres primers classificats independentment de la
participaciò.
Sense classificació ni medalles ni trofeus:
- Embarcacions mixtes de mateix club sent la mateixa categoria i diferent sexe.
- Embarcacions mixtes de diferent club sent la mateixa categoria i mateix sexe.
- Embarcacions mixtes de diferent club sent la mateixa categoria i diferent sexe.
IDENTIFICACIÒ DE LA EMBARCACIÒ:
Totes les embarcacions han d'estar identificades per un adhesiu col·locat en la seua
proa, aquesta adhesiu serà la que li subministre la FRCV. En el cas que no la tinga
solament ha d'enviar un correu a secretaria@fremocv,org i sol·licitar-la.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
TIMONERS:
Els timoners seran pesats, vestits amb la seua uniformitat de competició, en una
bàscula degudament calibrada, amb una antelació mínima d'una hora i màxima de dues
hores al començament de la competició.
ABSOLUTS/JUVENILS: El pes del timoner es fixa en un mínim de 55 Kg. per a les
tripulacions masculines i 50 Kg. per a les tripulacions femenines. Els timoners podran ser
de qualsevol sexe, edat i/o categoria per a totes les embarcacions. Per a aconseguir
aquest pes, el/la timoner pot disposar d'una sobrecàrrega màxima de 10 Kg, col·locada
en l'embarcació el més a prop possible d'ell/ella, devent els timoners respectius que
estiguen culpables en aquest punt, portar la borsa amb el pes necessari.
En les categories: Infantil, Cadet i Veterà, els/as timoners, no han de complir cap pes
mínim.
UNIFORMITAT:
COS (exclòs peus)
TOTS IRAN IGUALS. Si es porten samarretes, siguen tèrmiques o no, vagen sobre el
platanito o sota ell, totes seran del mateix color i del mateix llarg de màniga i totes
col·locades per igual.
En cas de competir sense platanito, tots els remeros han de portar les mateixes peces
en la part superior i inferior del cos complint els mateixos requisits explicats
anteriorment.
CAP
Si algun remero porta mocador, capell, cinta, o qualsevol cosa en el cap, la resta de
l'equip NO està obligat a portar el mateix. No obstant açò, si qualsevol altre remero
decideix portar també un complement en el cap, aquest ha de ser el mateix
complement i del mateix color que el primer (queden excloses les ulleres).
EXCEPCIONS - TIMONER
El timoner és membre de l'equip pel que ha de vestir igual que els remeros. No obstant
açò, se li permetrà cobrir-se amb peces addicionals que formen part de l'equipación
del club (jaqueta, xandall o malles), però sempre complint amb els colors del seu
club.
PESAJE D’EMBARCACIONS:
Serà responsabilitat del club que les seues embarcacions s'ajusten a l'estipulat en el
Reglament de falucho 2011 en l'article número 28.- Característiques dels Faluchos.
Aquelles embarcacions que no complisquen les mesures i pes reglamentari no podran
participar.
Els faluchos que no aconseguisquen el pes mínim (sense rems, ni accessoris, ni timó)
establit hauran de ser llastrats fins a aconseguir-ho. El llast serà un pes mort col·locat
i fixat en el fons del vaixell. Els faluchos llastrats no podran desembarcar el llast fins
que en finalitzar la màniga i siga verificat pels Jutges de Comissió de Control. No
servirà com a llast ni els rems utilitzats durant el desenvolupament de les mànigues, ni
els rems de recanvi ni cap altra peça del vaixell o accessori.
El llast haurà d'estar fix i serà inamovible durant tota la regata.
La bàscula estarà disponible des de les 7:30
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SORTEIG:
El sorteig s'efectuarà per ordinador, a partir de les 10:00h del dia 17 de novembre de
2017 (divendres), una vegada verificades les inscripcions
HORARI
CONFIRMACIONS I CANVIS:
Amb la finalitat d'agilitar la reunió de delegats i patrons, i amb açò l'inici de la regata,
els delegats dels clubs confirmaran les seues tripulacions fins a les 20:00h del dissabte
dia 18 de novembre de 2017 al correu competiciones@fremocv.org.
D'altra banda, tal com es va aprovar en la passada assemblea del 21 de desembre de
2014, qualsevol modificació en els equips haurà de comunicar-se mitjançant nou full
d'inscripció en la qual només podran aparèixer remeros/as inscrits en la inscripció del
dimarts. Per a la validació dels canvis, en el text del correu també hauran de ser
esmentats.
FORFAIT:
Qualsevol retirada efectuada després de tancar-se la confirmació oficial, exceptuant
solament les degudes a causes mèdiques suficientment acreditades, comportarà una
sanció pecuniària per al Club que la cause, a raó de 10,00€ per cada Esportista retirat,
resultant doncs d'aplicació el forfait per Llaüt Valencià (Falucho) o Llaüt de 90,00€,
quantia que haurà de ser abonada pel CLUB abans del començament de la competició.
En el cas d'haver pagat inscripció es descomptarà a la sanció.
REUNIÓ DE DELEGATS:
A les 8:00h del día 18 de novembre de 2017 en les instal.lacions del Real Club
Náutico Calpe.
COMENÇAMENT DE LA REGATA:
A les 9:00h del día 19 de novembre de 2017.
COMITÈ 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 Calpe o persona en qui delegue.

-

President del Jurado.

- Un representant dels clubs participants, triat en la reunió de Delegats.
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 i la nota
informativa.

Colabora

Patrocina
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana www.fremocv.org
C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó, s/n. 03005 Alicante
federacion@fremocv.org Tel: 965 245 902

