
Cupa unu mai 

A șaptea ediţie a “Cupei unu mai” se va desfăşura ȋn perioada 23-24 aprilie pe lacul Herăstrău, ȋn 
Bucureşti, România. Autoritatea organizatoare este Clubul Sportiv Balkan ȋn conjuncţie cu Yacht 
Club Bucureşti. 
Secretariatul de cursă se va afla la clubul Sportul Studenţesc. 

Anunţ de cursă 
1. Reguli 

 Regatta va fi guvernată de reguli aşa cum sunt ele definite de Regulile de Cursă pentru Velie-
re 2013 – 2016, Regulile de clasă ale claselor respective, prezentul Anunţ de Cursă aşa cum 
va fi el modificat de Instrucţiunile de cursă şi Instrucţiunile de Cursă. Nu se vor aplica pres-
cripţiile autorităţii naţionale. 

2. Reclame 
Reclamele vor fi în conformitate cu regulamentul ISAF Regula 20 (Advertising code). 

3. Eligibilitate si inscrieri 
3.1 Regata este deschisă tuturor claselor de bărci cu vele care pot naviga pe Lacul Herăstrău. 
3.2 Concurenţii se pot ȋnscrie completând formularul ataşat ȋn anexă şi depunându-l pe data de 

23 aprilie, până la ora 11:00, la Secretariatul regatei, de la clubul Sportul Studenţesc. 
3.3 Nu se va aplica Codul ISAF de clasificare al concurenţilor. 
3.4  Este nevoie de cel putin 4 concurenti inscrisi pentru a se constitui o clasa de concurs. 
3.5 In cazul in care exista ambarcatiuni care doresc sa concureze, dar nu se poate constitui o 

clasa de concurs conform 3.4, acestia se pot inscrie la clasa “Open” 
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4. Program 

Sunt programate a se desfăşura 6 curse din care trebuie să se desfăşoare minim 3 pentru 
omologarea concursului.  

5 Instructiuni de cursă 
Instructiunile de cursa vor fi facute disponibile la Secretariatul cursei, ȋn momentul ȋn-
crierii. 

6 Locație 
6.1 Secretariatul de cursa se va afla la clubul Sportul Studentesc. 
6.2 Cursa se va desfăşura pe lacul Herăstrău.    

7 Traseu 
Traseul de concurs, va fi descris în instrucţiunile de cursă. 

8 Punctaj 
 Se va aplica sistemul de punctaj scazut, conform Apendix A din RRS 2013-2016. Daca s-

au tinut 4 curse, punctajul total va fi suma punctelor obţinute (nici o scadere); Dacă se 
desfăşoara mai mult de 4 curse punctajul total va fi suma locurilor obţinute minus cea mai 
slabă clasare (se face o scădere). 

9 Comunicații radio 

ziua / data ora activitate

Sambata, 23 aprilie 2016 9:00-11:30 Inscrieri

12:00 Primul semnal de avertizare

la 30 min dupa sosirea la mal a 
ultimului concurent

Barbecue

Duminica, 24 aprilie 2016 10:00 Primul semnal de avertizare

la 30 min dupa terminarea tim-
pului de protest

Festivitatea de premiere
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 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 
10.1  Se vor premia concurentii clasati pe prímele trei locuri la fiecare clasă de concurs.Se 

consideră “clasa de concurs” clasele la care s-au înscris minim 4 concurenți, care au luat 
parte și au terminat minimum jumătate din cursele desfășurate până la final. Ca exceptie, 
pentru clasa Optimist se vor acorda premii pentru : Optimist General, si subclasele Opti-
mist Băieți, Optimist Fete. 

10.2 În cazul în care o clasa de concurs a fost constituita conform 3.4, dar mai putin de 4 con-
curenti au terminat jumatate din cúrsele desfasurate, se va premia numai prima poziție. 

10.3 “Cupa unu mai” va fi acordată câștigătorului la categoria Optimist general. 
10.4 “Trofeul pentru cea mai buna echipă” se va acorda, clubului cu cel mai mare număr de 

ambarcatiuni inscrise în concurs, care au terminat cel puțin jumătate din cursele desfășu-
rate. 

11 Declinarea răspunderii 
Concurenţii participă ȋn regată ȋn ȋntregime pe proprie răspundere. Vezi ISAF RRS regula 
4, Decizia de a concura. Autoritatea organizatoare, comitetul de cursă, juriul, membrii 
acestora sau orice alte organisme sau persoane implicate ȋn organizarea, conducerea sau 
judecarea concursului, nu acceptă nici o responsabilitate pentru pierderi materiale sau 
vătămări corporale sau chiar decese survenite ȋn legatură cu, ȋnainte de, ȋn timpul sau 
după regată. 

12 Siguranța 
Fiecare concurent este singur responsabil să deţină o asigurare medicală validă si sa res-
pecte cerintele de eligibilitate FRY. 

13 Informații suplimentare 
 Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 
 RO: Cosmin Andronic: +40744441322 
 Organizatori:  
 Iulia Fulicea: mob: +40 724 551 511  
 Liviu Doară: mob: +40 722 285 577


