FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
CIRCU
ULAR Nº 08/2018
8
XR
REGATA LLIGA SU
UMA BAN
NC FIX
REAL CL
LUB NÁUT
TICO DEN
NIA
DATA: 6 de maig de
d 2018
LLOC: Denia
D
(Alaccant)
ORGANITZACIÓ:
Fe
ederació de
e Rem de la
a Comunitatt Valenciana.
Re
eal Club Ná
áutico Denia
a
JURADO
O DE REGAT
TES:
omitè de Ju
utges - Àrbiitres de la Federació
F
de
d Rem de la
l Comunita
at Valencian
na.
Co
CATEGO
ORIES:
In
nfantil, Cadet, Infantil, Absolut i Veterà (ma
asculí i feme
ení).
Ess permet am
mb la finalitat de prom
mocionar (sense classifficació ni m
medalles) les
se
egüents parrticipacionss:
- Embarcacio
ons
- Embarcacio
ons
(700m).
- Embarcacio
ons
- Embarcacio
ons
(700m).
- Embarcacio
ons
- Embarcacio
ons
- Embarcacio
ons

mixtes en
e infantilss masculins i femenins (700m).
mixtes amb
a
catego
ories infantils i fins al 75% de l'em
mbarcació de cadets
mixtes en
e cadets masculins
m
i femenins (7
700m).
mixtes amb
a
catego
ories cadetss i fins al 75
5% de l'emb
barcació de juvenils
mixtes d
de mateix club
c
sent la
a mateixa categoria i d
diferent gèn
nere.
mixtes de
d diferentt club sent la
l mateixa categoria i mateix gèn
nere.
mixtes de
d diferentt club sent la
l mateixa categoria i diferent gè
ènere.

DISTAN
NCIES:
INFANTILS, CADETS y VETERANS
J
JUVENILS
y ABSOLUTS

700m
7
amb una
u virada.
1.400m
1
amb
b tres viradas.
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C
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CLASIFICACIÓ:
Se
egons acord
d en l'Assemblea del 7 d'Octubrre del 2015
5 es realitzarà màniga
a única i la
a
cllassificació serà per te
emps.
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
2 de maig de 2018 (dimecres), no
n admeten
nt-se inscrip
pcions per ttelèfon, tellegrama o
fa
ax, però sí per
p e-mail a inscripcio
ones@fremo
ocv.org.
q
no pressenten les seues inscrripcions per qualsevoll causa en la data i
Ells equips que
ho
ora indicada, no podra
an participa
ar en aquesta regata.
d 6,25€ pe
er esportista
a (56'25€ per tripulaciió).Estant exempt
e
el
Ell cost d'insccripció és de
cllub que org
ganitza la re
egata.
Ess facturarà posteriorm
ment a la re
egata a les Entitats
E
Esp
portives, Clubs de Rem
m, o Clubs
Nàutics que estiguen affiliats a la Federació
F
de Rem de la
a Comunita
at Valencian
na.
es, Clubs de
d Rem, o Clubs
C
Nàutics no afiliats a la FR
RCV per a
A les Entitatts Esportive
ormalitzar la inscripcció, aquesta haurà d'anar aco
ompanyada del justifficant de
fo
pa
agament.
Transferènciia Bancària es realitza
a al Compte
e Corrent d'aquesta
d
F
Federació en el Banc
antander Ce
entral Hispà
à Agencia Plaça
P
de Galícia nº 1 d''Alacant, se
egons detalll:
Sa
IB
BAN
ENT
OF
D.C
D
N.C
0049
3265
1710097
ESS09
5
15
1
7260
LLICÈNCIES:
erà obligato
ori tenir lliccència fede
erativa i po
oder acredittar la identtitat i edat presentantt
Se
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.
IDENTIF
FICACIÓ DE
E L'EMBARC
CACIÓ:
ns han d'esstar identifficades per un adhesiu
Totes les embarcacio
e
u col·locat en la seua
a
proa, aque
esta adhesiu
u serà la que
q
li subm
ministre la FRCV.
F
En e
el cas que no la tinga
a
solament ha d'enviar un
u correu a secretaria@
@fremocv.o
org i sol·liciitar-la.
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TIMONE
ERS
Ells timonerss seran pe
esats, vestits amb la seua unifo
ormitat de
e competició, en una
a
bà
àscula degu
udament ca
alibrada, am
mb una antelació míniima d'una h
hora i màxim
ma de duess
ho
ores al com
mençament de la comp
petició.
ABSOLUTS/JUVENILS: El
E pes del timoner es
e fixa en un mínim de 55 Kg. per a less
trripulacions masculines i 50 Kg. pe
er a les tripulacions femenines. Els timonerss podran serr
de
e qualsevoll sexe, eda
at i/o categ
goria per a totes les embarcacions. Per a aconseguirr
aq
quest pes, el/la timon
ner pot disp
posar d'una sobrecàrre
ega màxima
a de 10 Kg, col·locada
a
en
n l'embarca
ació el méss a prop po
ossible d'elll/ella, devvent els tim
moners resp
pectius que
e
esstiguen culp
pables en aquest
a
punt, portar la borsa amb el pes nece
essari.
En
n les categ
gories: Infan
ntil, Cadet i Veterà, els/as
e
timoners, no ha
an de comp
plir cap pess
m
mínim.

UNIFOR
RMITAT:
COS (exclò
òs peus)
TOTS IRAN IGUALS. Si
S es porten
n samarrete
es, siguen tèrmiques o no, vage
en sobre ell
platanito o sota ell, totes
t
seran del mateix
x color i de
el mateix lllarg de màn
niga i totess
col·locadess per igual sobre
s
o sota
a el platanito.
En cas de competir
c
se
ense platanito, tots elss remeros han
h de porttar les mate
eixes pecess
en la partt superior i inferior del cos complint
c
e mateixo
els
os requisits explicatss
anteriorme
ent.
CAP
Si algun remero porta
a mocador, capell, cin
nta, o qualssevol cosa en el cap, la resta de
e
l'equip NO està obliga
at a portar el mateix.. No obstan
nt açò, si q
qualsevol alltre remero
o
decideix portar
p
tamb
bé un com
mplement en el cap, aquest h
ha de ser el mateix
x
complemen
nt i del matteix color que el prime
er (queden excloses les ulleres).
EXCEPCION
NS - TIMONE
ER
El timoner és membre
e de l'equip pel que ha
a de vestir igual que ells remeros. No obstantt
açò, se li permetrà
p
c
cobrir-se
am
mb peces addicionals que formen
n part de l'equipación
l
n
del club (jjaqueta, xa
andall o ma
alles), però
ò sempre complint
c
am
mb els colo
ors del seu
u
club.
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SORTEIG:
CAMP DE QUATRE
Q
CARRERS
ORDRE DE MÀNIGUES SEGONS CA
ATEGORIA.
Veterà Massculí, Veterà Femení, Infantil Massculí, Infantil Femení, Cadet Massculí, Cadett
Femení, Ju
uvenil Mascu
ulí, Juvenil Femení, Ab
bsolut Mascculí i Absolu
ut Femení.
ORDRE D'EIXIDA
dre invers a la classificcació obting
guda en l'últtima regata
a disputada
a.
Serà en ord
Si una cate
egoria no ha
a disputat una
u regata prèvia,
p
es realitzarà
r
sorteig de le
es mateixess
el dia 4 de miag de 2018 (diven
ndres) a less 10:00 en la
l seu de la
a Federació de Rem de
e
la Comunitat Valencia
ana. Acte pú
úblic.
MÀNIGUES
- Equips per
p màniga
a: S'agrupara
an els equip
ps en mànig
gues de 4, 3 o 2 partic
cipants.
- Assignació de carrrers: L'assig
gnació de carrers
c
de cada màniga, de milllor a pitjorr
a
el segü
üent ordre: Carrer 3, Carrer
C
2, Ca
arrer 1 i Carrrer 4.
temps amb
o Per a mànig
gues de 3 participants
p
s s'elimina el
e carrer 1.
o Per a mànig
gues de 2 participants
p
s s'eliminen els carrers 1 i 4.
PESAJE
E D'EMBARC
CACIONS
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 les messures i pesa
aje de les mateixes.
m
Ess recorda a tots els equips
e
partticipants que les emb
barcacions podran serr pesades i
m
mesures
en qualsevol
q
m
moment
dess del comen
nçament de la competiició.
Ells sistemes de pesada i mesura se
eran els pre
evistos en el Codi de Regates de la FER.
Aq
quelles em
mbarcacionss que no complisque
c
en les messures reglamentàries no podran
n
pa
articipar.
HORARI
RMACIONS I CANVIS:
CONFIR
Amb la finalitat d'agilittar la reunió de delega
ats i patron
ns, i amb açò l'inici de
e la regata,,
ells delegats dels clubs confirmaran les seuess tripulacion
ns fins a les 20:00h del
d dissabte
e
diia 5 de maiig de 2018 al correu inscripcione
es@fremoc
cv.org.
D'altra banda, tal com es va apro
ovar en la passada assemblea de
el 21 de de
esembre de
e
20
014, qualse
evol modificació en els
e equips haurà
h
de co
omunicar-se
e mitjança
ant 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.
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FORFAIIT:
Qualsevol re
Q
etirada efectuada dessprés de ta
ancar-se la confirmaciió oficial, exceptuantt
so
olament less degudes a causes mèdiques
m
suficientment acredita
ades, comp
portarà una
a
sa
anció pecun
niària per al
a Club que la cause, a raó de 10
0,00€ per ca
ada Esportiista retirat,,
re
esultant do
oncs d'aplica
ació el forffait per Lla
aüt Valenccià (Falucho) o Llaüt de 90,00€,,
qu
uantia que haurà de se
er abonada pel CLUB abans
a
del co
omençamen
nt de la com
mpetició.
En
n el cas d'haver pagat inscripció es
e descomp
ptarà a la sa
anció.
REUNIÓ
Ó DE DELEG
GATS:
A les 8:00h del día 6 de miag de
d 2018 en
n les install.lacions de
el Real Clu
ub Náutico
o
Denia.
COMENÇAMENT DE LA REGAT
TA:
A les 9:00h del día 6 de
d maig de 2018.
COMITÈ
È DE REGAT
TA:
Q
Quedarà
form
mat en la re
eunió de de
elegats de la
l forma seg
güent:
-

Presidentt de la Federació de
e Rem de la
l Comunitat Valencia
ana o persona en quii
delegue.

-

C
Náutic
co Denia o persona en qui delegu
ue.
Presidentt del Real Club

-

Presidentt del Jurado
o.

-

Un representant dells clubs parrticipants, triat
t
en la reunió
r
de De
elegats.

-

able de segu
uretat de la
a competiciió.
Responsa

Ell Comitè de
e Regates en
e tot mom
ment podrà modificar i donar novves instrucc
cions, quan
n
ca
auses conve
enients ho aconsellen,, sobre qua
ant s'arreple
ega en aque
esta circula
ar, sent quii
de
etermine sii escau o no
o la particip
pació d'un Club,
C
tripula
ació o reme
ero/a.
n tot allò no especifica
at en la pre
esent circullar s'aplicarrà la normattiva vigent..
En
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