REGLAMENT DE VELA

Les Regles Esportives Oficials son les de Special Olympics i les de la Federació
Catalana d’ Esports ACELL. En el seu defecte, en ambdós cassos es consultarà
el Reglament Internacional de Vela ( Reglament de regates a vela (RRV)).
Embarcacions:
•

Tots els grups competiran en embarcacions tipus “Raquero”.

•

Els vaixells els proporcionarà la organització del Campionat, amb material
i equip complert

•

Les veles a utilitzar son: major i floc. (no hi haurà spinaker)

•

La vela major serà susceptible de ser rissada. El rissat serà obligatori quan
ho senyali el comitè de regata. El Comitè podrà interrompre la regata i
enviar els participants a terra quan ho cregui oportú, per tal de que els
participants puguin rissar i tornar a sortir.

•

No s’utilitzaran tangons ni rems per fermar la vela de proa. No és permès
l’ús del trapezi.

•

Les embarcacions estaran numerades.

•

Cada dia es farà un sorteig d’embarcacions per a la competició.

Requisits d’equipament
•

Els esportistes hauran de portar els seus equips personals de vestit (neoprè,
impermeable, botes...)

•

Cada esportista ha de portar lla seva armilla salvavides, i portar-la posada
en tot moment dins l’embarcació.

Nivells de Competició
Els esportistes només poden enregistrar-se en un nivell, i competiran en ell en tot
moment.
Nivell 1 : Equip unificat. L’esportista discapacitat exercirà funció de tripulant
(control de floc, i equilibri de l’embarcació)
Nivell 2 : Equip unificat. L’esportista discapacitat controlarà el timó com a mínim
durant el 50 % de la cursa.
Nivell 3: Tota la tripulació estarà formada per esportistes discapacitats. Estaran
acompanyats per un entrenador. L’entrenador no podrà utilitzar o intervenir
físicament en el maneig de la embarcació, ja que només li és permès donar
instruccions verbals.
En cas de perill, l’entrenador podrà actuar sobre qualsevol part de l’embarcació
per tal d’evitar d’anys. En tal cas, tindrà la obligació de comunicar d’incident al
Comitè de regates, i retirar-se d’aquesta.

Regles de Competició
Aquesta regata es regirà per:
•

Reglament de regates a vela de la ISAF 2005-2008, excepte modificacions
i incompatibilitats amb el reglament internacional de vela Special
Olympics.

•

Aquestes instruccions de regata i les seves eventuals modificacions

•

Qualsevol modificació d’aquestes instruccions es notificarà verbalment a
la reunió d’atletes i entrenadors i al Taulell Oficial d’anuncis (TOA)
Balises

Les balises seran de tipus inflable, rodones i de color vermell.

Sistema de Sortida
Tindrà lloc entre una boia vermella i el vaixell del jurat (veler blau de 7 metres)
No es farà servir el codi internacional de banderes per a la sortida.
El senyal d’atenció es farà hissant la bandera Special Olympics, que

•

romandrà hissada fins al final de la prova.
•

Senyal de preparació, 1 minut després. S’hissarà bandera vermella.

•

Senyal del darrer minut, 3 minuts després de la preparació. S’arriarà la
bandera vermella i s’hissarà la bandera groga.
Senyal de sortida, 1 minuts després del senyal de darrer minut. S’arriarà la

•

bandera groga i s’hissarà la bandera verda.
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Crides
•

La crida individual es farà amb un senyal fònic, i una llanxa avisarà
individualment als vaixells afectats

•

La crida general es farà amb tres senyals fònics, i avís des d’una llanxa.

Línia d’arribada
Estarà formada pel vaixell del comitè, amb bandera blava hissada, i una boia
vermella.

Temps límit
S’estableix un temps límit de 90 minuts per al primer classificat.

Protestes
•

En cas de protesta, caldrà avisar al comitè a mar

•

A terra, s’omplirà el formulari de protesta per escrit

•

Termini per a poder protestar: 1h després de l’arribada del darrer de la
darrera prova del dia.

Puntuació
S’aplicarà el següent barem:
1r classificat: 1 punt
2n classificat: 2 punts

Retirat: 8 punts

3r classificat: 3 punts

No sortit: 9 punts

4rt classificat: 4 punts

Desqualificat: 10 punts

5é classificat: 5 punts

Recorregut
Cenyida - Empopada, amb sortida i arribada comuna.
No es contempla cap canvi de recorregut una vegada donada la sortida.
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