FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
CIRCU
ULAR Nº 04/2018
8
RE
EGATA PROMOCIÒ
Ò REM BA
ANC MÒV
VIL (NIVELL II)
REIAL CL
LUB NÁUT
TIC GAND
DIA
DATA: 24
2 de febre
er de 2018
LLOC: Torrevieja
T
(Alicante)
ORGANITZACIÓ:
Fe
ederació de
e Rem de la
a Comunitatt Valenciana.
Re
eial Club Nà
àutic de To
orrevieja
JURADO
O DE REGAT
TES:
Co
omitè de Ju
utges - Àrbiitres de la Federació
F
de
d Rem de la
l Comunita
at Valencian
na.

MODAL
LITATS, CAT
TEGORÍES Y DISTANCIE
ES:
C1x, C2x i 2x.
2
A
Aleví,
Infan
ntil, Cadete
e i Juvenil.
500m
Distancia:
m.
INSCRIP
PCIONS:
Le
es inscripcions de les tripulacions participants hauran de fer-les els Clubs i Societats
Essportives, havent
h
de tenir entrad
da en aquessta Federació abans de
e les 20:00
0h del dia
20
0 de febre
er de 2018 (dimarts), no admete
ent-se inscrripcions perr telèfon, telegrama
t
o fax, però sí
s per e-maiil a inscripcciones@frem
mocv.org.
El Reial Club
b Nàutic To
orrevieja ha
h decidit que
q
la inscripció a la seua regatta siga de
0 € per partticipant.

SANCIO
ONS:
To
ots l'esportistes deura
an de saber rebre órdrres per partt dels arbitros dos els esportistess
ha
an de saberr rebre ordrres per part dels àrbittres, fins i tot
t acatar l'ordre d'un STOP per a
evvitar un po
ossible acciident. Els esportistes
e
que no acctuen bé d
davant les ordres delss
àrrbitres podrran arribar a ser sancionats amb la NO inscripció a la se
egüent rega
ata.
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RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
CONFIR
RMACIONS:
Ells delegats respectius podran efe
ectuar la confirmació de
d les seuess tripulacion
ns fins a less
20
0:00h del dijous
d
22 de
e febrer de
e 2018.
D'altra band
da, tal com
m es va ap
provar en l'assemblea
l
del 21 de
e desembre
e de 2014,,
qu
ualsevol modificació
m
en els equips
e
haurrà de com
municar-se mitjançant nou fulll
d''inscripció en
e la qual només pod
dran aparèix
xer remero
os/as inscritts en la insscripció dell
diimarts. Perr a la valid
dació dels canvis, en
n el text del
d correu també hau
uran de serr
essmentats.
FORFAIIT:
Ells FORFAIT
T dels esportistes pa
articipants hauran de
e fer-los e
els Clubs i Societatss
Essportives, com
c
a més tard
t
el dijo
ous 22 de fe
ebrer de 2018 a les 2
20:00h perquè no tinga
a
PE
ENALITZACIIÓ. Passat aqueix terrmini, l'IMPORT DEL F.F.
F
és de 10€ PER ESSPORTISTA,,
qu
uantia que es facturarrà al CLUB.
Sii l'esportista
a ha pagat inscripció, el cost d'aq
questa es de
escomptarà
à a la sanció
ó.
RMITAT:
UNIFOR
Ca
ada Club ha de comunicar en ell full d'inscripció els colors
c
amb els quals participaran
p
n
ells seus espo
ortistes en la competicció. No es permetrà
p
p
participar
a cap esporttista que no
o
va
aja abillat amb
a
els collors del seu club.
LLICÈNCIES:
Se
erà obligato
ori tenir lliccència fede
erativa i po
oder acredittar la identtitat i edat presentantt
ell DNI, NIE, passaport o document d'identific
cació emèss per la prò
òpia FRCV o autoritzatt
pe
er aquesta i, excepcionalment, qualsevol altre docu
ument acre
editatiu que
e valide el
Co
omitè de Re
egates.
SEGURE
ETAT:
Se
erà responssabilitat de
el club que
e les seues embarcaciions s'ajustten a l'estip
pulat en el
Co
odi de Rega
ates referen
nt a la segu
uretat, mesures i pesajje de les mateixes.
RECORDATOR
RI SEGURET
TAT REM OL
LÍMPIC:
- La proa ha d'estar equ
uipada amb
b una bola blanca
b
sòlid
da de 4 centímetres de
e diàmetre,,
co
om a mínim
m, cobrint la punta de la proa. Ha
aurà d'estar fermamen
nt fixada a la proa del
va
aixell de manera que no
n es moga
a de forma significativa
s
a si se li ap
plica una fo
orça lateral..
Sii està integ
grada en el casc haurà
à de tenir les
l mateixe
es caracteríístiques de visibilitat i
se
eguretat.
- Per a evittar problem
mes en les bolcades, han d'esta
ar equipade
es amb sab
batilles que
e
pe
ermeten als remeros soltar-se
s
se
ense l'ajuda
a de les mans i en el m
menor temp
ps possible..
La
a subjecció
ó dels talon
ns no ha de
e permetre
e, de forma
a independe
ent a cada
ascun d'ells,,
se
eparar-se de la placa de
d les pedalinas més de
d 7 centímetres. També hauran de
d comptarr
am
mb el dispo
ositiu del sisstema d'obe
ertura ràpid
da de sabattilles.
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- Les arestess de les palles hauran de presenttar en tot el
e seu conto
orn un espe
essor mínim
m
e 5 mms. (R
Rems de Pu
unta) i de 3 mms. (Rem
ms de Cuple
e). Aquest e
espessor es mesurarà a
de
3 mms. de la
a vora exterrior de la pala en els rems
r
de pun
nta i a 2 mm
ms. en els de
d cuple.
RECORDATOR
RI SEGURET
TAT REM DE
E MAR:
- Les embarcacions ha
an de porttar un jup
petí salvavides per a cada mem
mbre de la
a
trripulació, d'un
d
tipus que complisca amb estàndardss internacio
onals reconeguts. Elss
timoners han
n d'usar un jupetí salva
avides en to
ot moment en el vaixe
ell.
nir una argo
olla de remolc en proa
a situada a uns 100 mm
m per sobre
e
- Els vaixellss han de ten
de
e la línia de flotació
ó en càrre
ega proveïd
da d'un ca
ap flotant de 15m. Tant
T
l'anelll
d''enganxe co
om la línia han de serr prou resisstents com per a perm
metre el re
emolc segurr
de
el vaixell enfonsat am
mb tots els membres
m
de
e la tripulacció a bord e
en condicio
ons de mar i
ve
ent forts. L'extrem
L
sollt de la líniia ha d'esta
ar dins de l''abast de la
a mà d'un remero amb
b
ell propòsit de
d llançar-h
ho a un pot de rescat si és necessa
ari.
PREMIS
S Y TROFEU
US:
1º Clasifica
at
2º Clasifica
at
3º Clasifica
at

Medalla.
M
M
Medalla.
M
Medalla.

SORTEIG:
l 10:00h del día 23 de febrer de 2018.
A partir de les
HORARI
S D'ÚLTIMA HORA:
CANVIS
Ess permeten canvis d'úlltima hora entre
e
les 7::45h i les 8:00h
8
del dia 24 de fe
ebrer de
20
018 en les instal·lacio
ons de Real Club Nàutic
c de Torrevvieja.
REUNIÓ
Ó DE DELEG
GATS:
A les 8:00h del
d dia 24 de febrer de
d 2018 en
n les instal·llacions de R
Real Club Nàutic
N
de
To
orrevieja.
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FEDER
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C
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TA:
COMENÇAMENT DE LA REGAT
A les 9:00h del dia 24 de febrer de
d 2018.
Ordre de les mànigues:
Aleví Mascullí.
A
A
Aleví
Femen
ní.
In
nfantil Mascculí.
In
nfantil Fem
mení.
C
Cadet
Mascu
ulí.
C
Cadet
Feme
ení.
J
Juvenil
Mascculí.
J
Juvenil
Fem
mení.
Ell club organ
nitzador podrà variar l'horari,
l
nottificant-ho prèviament
p
t als Delega
ats.
COMITÈ
È DE REGAT
TES:
Quedarrà format en
n la reunió de delegatss de la form
ma següent::
-

Presidentt de la Federació de
e Rem de la
l Comunitat Valencia
ana o persona en quii
delegue.
Presidentt del Reial Club Nàuticc Torrevieja
a o persona
a en qui delegue.
Presidentt del Jurado
o.
Un representant dells clubs parrticipants, triat
t
en la reunió
r
de De
elegats.
Responsa
able de segu
uretat de la
a competiciió.

El Comiitè de Rega
ates en tot moment po
odrà modifiicar i donarr noves insttruccions, quan
q
causess
conveniients ho aconsellen, sobre quantt s'arreplega
a en aquestta circular, sent qui determine sii
escau o no la partiicipació d'un Club, trip
pulació o re
emero/a.
En tot allò
a no espe
ecificat en la present circular
c
s'ap
plicarà la no
ormativa viigent.
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