Regata Universitatilor din Constanta
2017

Regata Universitatilor din Constanta se va desfăşura ȋn perioada 30 iunie-01
iulie 2017 pe lacul Siutghiol, ȋn Constanta, România. Autoritatea organizatoare este
Universitatea Maritima Constanta.
Secretariatul de cursă se va afla la Centrul de pregătire practică şi sport a U.M.C.
(Baza Nautică).

Anunţ de cursă
1.

Reguli
Concursul de yachting se va desfăşura conform regulamentului RRS 20172020, a adăugirilor aduse acestuia şi a prevederilor Federaţiei Române de
Yachting.
Sistemul de concurs va fi „Match Race” eliminatoriu. Pentru finală se va
disputa o cursă în data de 1 iulie conform programului anunțat.

2.

Reclame
Reclamele vor fi în conformitate cu regulamentul WS Regula 20 (Advertising
Code).

3.
3.1.
3.2.

Eligibilitate şi înscrieri
Regata este deschisă clasei: Ypton 22.
Pot participa la concurs numai studentii Universitatilor din Constanta, pe baza
carnetelor de student.
La data de 1 iulie, ora 10:30, sefii delegatiilor trebuie sa prezinte secretarului de
concurs pentru verficare, tabelul nomonal cu membrii echipajelor care
concureaza, cu viza medicala si nr. Carnetului de student.

4.

Instrucţiuni de cursă
Concursul de yachting se va desfăşura conform regulamentului RRS 2017-2020,
a adăugirilor aduse acestuia şi a prevederilor Federaţiei Române de Yachting.
Sistemul de concurs va fi „Match Race” eliminatoriu. Pentru finală se va disputa
o cursă în data de 1 iulie conform programului anunțat.
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5.

Program
ziua / data
30 iunie 2017

ora
9:00 – 10:30

Activitate
Antrenamente de
acomodare cu
ambarcatiunile de
concurs

30 iunie 2017

10:30

Sedinta tehnica si tragere
la sorti
Inscriere

30 iunie 2017

10:45

Start la prima serie a
concursului

1 iulie 2017

11:00

Start finala concursului

1 iulie 2017

12:00

Premierea participantilor

6.

Locație

6.1.

Secretariatul de concurs se va afla la baza nautică a Clubului Sportiv Universitar
Neptun - Universitatea Maritimă din Constanța
Poligonul de yachting va fi amplasat în dreptul Centrului de pregătire practică şi
sport a U.M.C. (Bazei Nautice).

6.2.

7.

Traseu
Amplasarea balizelor şi traseul vor fi comunicate la şedinţa tehnică

8.

Punctaj
Concursul de yachting se va desfăşura conform regulamentului RRS 2017-2020,
a adăugirilor aduse acestuia şi a prevederilor Federaţiei Române de Yachting.
Sistemul de concurs va fi „Match Race” eliminatoriu. Pentru finală se va disputa
o cursă în data de 1 iulie conform programului anunțat.
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9.

Comunicații radio
O ambarcaţiune nu trebuie să facă transmisii radio cât timp concurează nici să
primească comunicaţii radio care nu sunt disponibile tuturor ambarcaţiunilor.
Această restricţie se aplică şi telefoanelor mobile.

10.

Premii
Vor fi premiaţi concurenţii clasaţi pe prímele locuri la clasa Ypton 22

11.

Siguranta

Asistența cât și salvarea echipajelor velierelor Ypton 22 se va face cu o ambarcațiune
cu motor. Ambarcațiunea de asistență cât și manevrarea acesteia intră în
responsabilitatea fiecărei universități care înscrie echipaje în competiție. Lipsa
ambarcațiunii de asistență și salvare pe apă la momentul plecării de la mal duce la
descalificarea echipei/lor care nu se conformează acestei reguli de siguranță.

Un echipaj care este ajutat exterior de o ambarcațiunea de salvare va fi descalificat.

Toți membrii echipajelor angrenate în activitățile nautice trebuie să poarte veste de
salvare sau rezerve personale de flotabilitate de la plecarea la întoarcerea la mal!

Universitatea Maritimă din Constanța nu se consideră responsabilă pentru eventualele
accidentări survenite în timpul competiției survenite participanților (concurenți) sau a
invitaților celorlalte universități.

Organizatorul nu răspunde pentru nici un fel de accident sau pentru urmările produse
de acesta. Fiecare concurent își asumă răspunderea pentru eventualele accidente ce
pot surveni în timpul competiției.

Comisia de organizare
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Preşedinte:

Prof. univ. dr. ing. Cornel Panait

Vicepreşedinte:

Lect univ.dr. Micu Alexandru Octavian

Membrii:

Prof.univ.dr.Constantinescu Eliodor

Lect.univ.dr.Ionescu Laurenţiu
Lect.univ.dr. Straton Alexandru

