FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
CIRCU
ULAR Nº 09/2018
8
CAMPIO
ONAT AU
UTONOMIICO REME
E OLÍMPIC
RE
EAL CLUB
B REGAT
TAS ALICA
ANTE
DATA: dissabte 9 de
d juny de 2018 i dium
menge 10 de
e juny de 20
018.
LLOC: Alacant.
A
ORGANITZACIÓ:
Fe
ederació de
e Rem de la
a Comunitatt Valenciana
Re
eal Club de
e Regates d''Alacant.
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
CATEGO
ORIES:
To
otes.
MODAL
LITATS:
Aleví i Infanttil: 1x, 2x, 4x
4 i 8+ .
Re
eme Adapta
at: 1x PRM..
Ca
adet, Juven
nil, sub 23, sub 23Pl, Absolut, Ab
bsolut Pl i Veterà:
V
1x, 2x, 2-, 2 , 4x, 4- 4+ i
8+
+.
DOBLAT
TGES:
Ess permet ell doblatge al
a 4x en ale
eví, infantil i cadet
Ess permet ell doblatge a 4+ i 8+ en cadets i ve
eterans.
Ess permet ell doblatge e
en totes less modalitatss per a les categories
c
jjuvenil i absolut.
DISTÀN
NCIES :
Aleví femeníí i masculí:
In
nfantil feme
ení i masculí:
Ve
eterà feme
ení i masculí:
Re
eme Adapta
at:
Ca
adet femen
ní i masculí::
Ju
uvenil feme
ení i mascullí:
Absolut feme
ení i masculí:
*E
En el cas de
e no poder realitzar-se
e la distànc
cia de
de
e delegats.

500 metres
1000
0 metres
1000
0 metres
1000
0 metres
1500
0 metres*
1500
0 metres*
1500
0 metres*
1500
0 metres s'informarà en
e la reunió
ó
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
PCIONS:
INSCRIP
Le
es inscripciions de les tripulacion
ns participa
ants hauran
n de fer-less els Clubs i Societatss
Essportives, havent
h
de tenir
t
entrad
da en aquessta Federacció abans d
de les 20:00
0h del dia 5
de
e juny de 2018
2
(dima
arts), no ad
dmetent-se inscripcion
ns per telèfon, telegrrama o fax,,
pe
erò sí per e-mail
e
a insccripciones@
@fremocv.org.
Ells equips qu
ue no prese
enten les se
eues inscrip
pcions per qualsevol
q
causa en la data i hora
a
in
ndicada, no podran parrticipar en aquesta reg
gata.
Ell cost d'insccripció és de
d 6,25€ pe
er esportistta. Estant exempt el club que organitza
o
la
a
re
egata.
Ess facturarà posteriorm
ment a la re
egata a les Entitats Essportives, C
Clubs de Re
em, o Clubss
Nàutics que estiguen affiliats a la Federació
F
de Rem de la
a Comunita
at Valencian
na.
A les Entitats Esportive
es, Clubs de
d Rem, o Clubs Nàutics no afiliats a la FRCV
F
per a
fo
ormalitzar la inscrip
pció, aquessta haurà d'anar accompanyada
a del justtificant de
e
pa
agament.
Transferènciia Bancària
a es realitza al Comptte Corrent d'aquesta Federació en el Bancc
Sa
antander Ce
entral Hispà
à Agencia Plaça
P
de Galícia nº 1 d''Alacant, se
egons detalll:
IB
BAN ENT OF
F D.C N.C
ÉSS09 0049 32
265 15 1710
0097260
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.
IDENTIF
FICACIÓ DE
E L'EMBARC
CACIÓ:
ots els club
bs han de portar
p
els seus
s
nombrres de proa
a que haura
an de col·locar en less
To
em
mbarcacion
ns.
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.
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
ONS:
SANCIO
To
ots els esportistes han de saberr rebre ordrres per parrt dels àrbiitres, fins i tot acatarr
l'o
ordre d'un STOP per a evitar un
n possible accident.
a
E esportisttes que no actuen bé
Els
é
da
avant les ordres dels àrbitres
à
pod
dran arriba
ar a ser sanccionats amb la NO inscripció a la
a
se
egüent rega
ata.
UNIFOR
RMITAT:
COS (exclò
òs peus)
OTS IRAN IGUALS. Si es porten samarrete
es, siguen tèrmiques
t
o no, vage
en sobre ell
TO
pllatanito o sota
s
ell, to
otes seran del
d mateix color i del mateix llarg de màn
niga i totess
co
ol·locades per
p igual so
obre o sota el platanito
o.
En
n cas de co
ompetir sen
nse platanitto, tots elss remeros han
h de porttar les mate
eixes pecess
en
n la part superior i inferior del cos complint
c
e mateixo
els
os requisitss explicatss
an
nteriorment.
CAP
mero porta mocador, capell,
c
cintta, o qualse
evol cosa e
en el cap, la resta de
e
Sii algun rem
l'e
equip NO està
e
obligatt a portar el mateix. No obstant açò, si qualsevol alltre remero
o
de
ecideix po
ortar també
é un complement en
e el cap, aquest h
ha de ser el mateix
x
co
omplementt i del mate
eix color que
e el primer (queden ex
xcloses les ulleres).
EXCEPCION
NS - TIMONE
ER
Ell timoner és
é membre de l'equip pel
p que ha de vestir ig
gual que els remeros. No obstantt
aççò, se li permetrà cob
brir-se amb peces addiicionals que
e formen pa
art de l'equ
uipación dell
cllub (jaqueta, xandall o malles), però
p
sempre
e complint amb els colors del seu
u club.
SORTEIG:
ATEGORIA.
ORDRE DE MÀNIGUES SEGONS CA
DISSABTE:
Aleví Femen
ní, Aleví Ma
asculí, Infantil Mascullí, Infantil Femení, Re
eme Adaptat i Veterà
à
M
Masculí.
DIUMENGE:
Ca
adet Femení, Cadet Masculí,
M
Ju
uvenil Feme
ení, Juveniil Masculí, Sub23 Fem
mení, Sub23
3
M
Masculí,
Sub
b23 Pl Feme
ení, Sub23 Pl
P Masculí, Absolut Fe
emení, Abso
olut Femeníí Pl, Veterà
à
Fe
emení, Abso
olut Mascullí Pl i Absolut Masculí.
ORDRE D'EIXIDA
Ess realitzarà
à sortege dia
d 8 de ju
uny de 2018 (divendre
es) a les 1
10:30 en la
a seu de la
a
Fe
ederació de
e Rem de la
a Comunitatt Valenciana. Acte púb
blic.
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
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 REME OLÍMPIC:
O
- 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.
- Les arestess de les palles hauran de presenttar en tot el
e seu conto
orn un espe
essor mínim
m
de
e 5 mms. (R
Rems de Pu
unta) i de 3 mms. (Rem
ms de Cuple
e). Aquest e
espessor es mesurarà a
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.
HORAR
RI
CONFIR
RMACIONS i CANVIS:
DISSABTE:
Es permete
en canvis d'última hora
a entre les 7:30h i less 7:45h del dia 9 de ju
uny de 2018
8
en les insta
al·lacions de
el Real Club
b Regates d'Alacant.
d
DIUMENGE:
Es permete
en canvis d'última hora
a entre les 7:30h i les 7:45h del d
dia 10 de ju
uny de 2018
8
en les insta
al·lacions de
el Real Club
b Regates d'Alacant.
d
REUNIÓ
Ó DE DELEG
GATS:
DISSABTE:
A les 8:00h
h del dia 9 de juny de 2018 en
e les insta
al·lacions d
del Real Club Regatess
d'Alacant.
DIUMENGE:
No es realittza reunió de
d delegatss, es lliurare
en canvis de màniguess d'última hora.
FORFAIIT:
r
efe
ectuada de
esprés de ta
ancar-se la
a confirmacció oficial, exceptuantt
Qualsevol retirada
solament le
es degudess a causes mèdiques suficientme
s
ent acredita
ades, comp
portarà una
a
sanció pecu
uniària perr a les Entitats Esporttives, Clubss de Rem o Clubs Nàu
utics que la
a
cause, a ra
aó de 10,00 €per cada Esportista retirat,
r
resultant donccs d'aplicaciió el forfaitt
per 1x 10€,, 2x 20€, 2-- 20€, 2+ 30
0€, 4x 40€, 4- 40€, 4+ 50€, 1xPrm
m 10€i 8+ 90€, quantia
a
que es factturarà poste
eriorment.
En el cas d''haver paga
at inscripció
ó, el cost d'aquesta es descompta
arà a la sanc
ció.
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
COMENÇAMENT DE LA REGAT
TA:
DISSABTE:
A les 9:00h del dia 9 de
d juny de 2018.
2
DIUMENGE:
A les 9:00h del dia 10 de juny de
e 2018.
MEDALL
LES:
Es lliurarà medalla
m
alss tres prime
ers classifica
ats.
Haurà d'ex
xistir un mínim
m
de 4 participa
ants de tres clubs d
diferents perquè
p
siga
a
considerat Campionat Autonòmicc en aqueixa
a modalitatt i categoria
a.
COMITÈ
È DE REGAT
TES:
Quedarà fo
ormat en la reunió de delegats
d
de
e la forma següent:
-

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

-

Presidentt del Real Club
C
Regate
es Alacant o persona en qui deleggue.

-

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 Comitè de
d Regates en tot mom
ment podrà
à modificar i donar novves instrucc
cions, quan
n
causes convvenients ho
o aconsellen
n, sobre quant s'arrepllega en aqu
uesta circula
ar, sent quii
determine si escau o no
n la particcipació d'un Club, tripu
ulació o rem
mero/a.
En tot allò no especificat en la present circu
ular s'aplica
arà la normativa vigent.
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