Laser EUROPA CUP 2015
Concursurile Europa Cup conteaza pentru Trofeul Europa Cup
Autoritatea Coordonatoare: Asociatia Internationala a clasei Laser (ILCA) Regiunea
Europeana info@eurilca.org www.eurilca.org

ANUNT DE CURSA
Actualizare: 10/03/2015
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1.1

APLICABILITATE
Prezentul NOR se aplica la acele concursuri care constituie o serie numita Europa Cup

Data

Loc de desfasurare

13 – 15 February
27 – 29 March
03 – 06 April
09 - 12 April
17 – 19 April
01 – 03 May
08 – 10 May
22 – 24 May
06 – 07 June
12 – 14 June
26 – 28 June
04 – 07 July
10 – 12 July
21 – 23 August
26 - 28 August
11 - 13 September
18 – 20 September
25 – 27 September
16 – 18 October
23 – 25 October
18 – 21 December
28 – 31 December

SPAIN - Las Palmas Gran Canaria
SWITZERLAND - Lugano
FRANCE - Brest
ITALY - Malcesine
ROMANIA – Navodari
BELGIUM - Nieuwpoort
SLOVENIA - Koper
NETHERLANDS - Hoorn
NORWAY - Oslo
FINLAND - Helsinki
DENMARK- Ega
GERMANY – Warnemunde
POLAND - Dziwnow
SERBIA – Donji Milanovac
ESTONIA - Lohusalu
HUNGARY - Balatonfüred
AUSTRIA - U.Y.C Attersee
LITHUANIA - Kaunas
PORTUGAL - Cascais
SPAIN - Murcia
ISRAEL - Haifa
CROATIA - Hvar

Taxa de
inscriere
€ 75
€ 75
€ 80
€ 80
€ 20
€ 75
€ 75
€ 80
€ 50
€ 90
€ 75
€ 80
€ 60
€ 50
€ 60
€ 50
€ 75
€ 60
€ 50
TBC
€ 40
€ 70

Termen limita de
inscriere
06/02/2015
17/03/2015
31/03/2015
04/04/2015
12/04/2015
24/04/2015
28/04/2015
17/05/2015
23/05/2015
05/06/2015
16/06/2015
20/06/2015
08/07/2015
16/08/2015
21/08/2015
01/09/2015
13/09/2015
20/09/2015
09/10/2015
TBC
11/12/2015
23/12/2015

Grad
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pentru detalii suplimentare privind locul de desfasurare, inclusiv inchiriere barci, taxa de inscriere
tarzie, rezervare cazare si transport, accesati pagina web a organizatorului, de asemenea puteti da
click pe “Locul de desfasurare” din tabelul de mai sus, sau sa intrati pe
http://www.eurilca.org/index.php/regattas .
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REGULI

2.1

Regata va fi guvernata de Reguli asa cum sunt ele definite in Regulile de Cursa pentru Veliere (RRS)
2013-2016.

2.2

Nu se va aplica nici o prescriptie a autoritatii nationale.

2.3

Regula 7 (a) din regulamentul clasei Laser este limitata dupa cum urmeaza:
“Doar o persoana va fi la bord in timpul cursei. Acea persoana va fi trecuta pe formularul de inscriere.”

2.4

Velele vor avea numarul de vela intreg si literele nationale conform Regulamentului de Clasa si RRS.
Literele nationale trebuie sa denote Autoritatea Nationala la care este inscris velistul in conformitate cu
RRS 75.2 si cu 1.1 regulile de Inscriere de mai sus. Aceasta modifica Anexa RRS G 1.1

2.5

Anexa P se va aplica, cu unele amendamente specificate in Instructiunile de Cursa (SI 16.1).

2.6

Regulile de intocmire a clasamentului EurILCA vor fi aplicate.

2.7

Daca exista o contradictie intre limbi, textul in limba engleza va prevala.

RECLAMA
3.1. Sunt acceptate reclame gratis la acest concurs conform regulii ISAF 20.
3.2. Proprietarilor de barci li se poate cere sa afiseze reclame alese si furnizate de autoritatea organizatoare.
ELIGIBILITATE SI INSCIERI
4.1

Numai membrii ILCA si ai unei Autoritati Nationale ISAF care au taxa achitata la zi se pot inscrie la
Regata. Aceste afilieri de membru trebuie facute la Asociatia de clasa Laser a Flotei/Districtului si la
Autoritatea Nationala ISAF din tara unde sportivul concureaza in mod normal, chiar daca acest loc nu
este resedinta sa permanenta; totusi, acest membru, din motive intemeiate si cu aprobarea ambilor
Presedinti de Districte, poate alege in schimb Flota/Districtul si Autoritatea Nationala ISAF in care are
resedinta permanenta, conform constitutiei ILCA art.10 (3) si a regulii ILCA partea a doua, art.9.
Sportivul poate fi membru doar al unei Flote/District ale unei Asociatii de Laser.
4.1.a Sportivii trebuie sa aiba un ID ISAF valabil pentru a se inscrie la concurs.
Pentru inregistrarea ca sportiv la ISAF se acceseaza http://members.sailing.org/sailors/profile.php
ID-ul ca sportiv ISAF trebuie sa corespunda tarii Autoritatii Nationale ISAF, in care
sportivul este membru al ILCA, conform pct. 4.1.
Pentru a evita erorile de punctaj, sportivii trebuie sa se asigure ca folosesc un singur ID ISAF
pentru toate concursurile seriei la care se inscriu.

4.2

4.1.b

Sportivul va fi punctat ca membru al Districtului de care apartine si care este reflectat in mod
normal in ID-ul sau ISAF, conform pct. 4.1.a.

4.1.c

Daca un sportiv nu poate prezenta cardul sau de membru ILCA sau EurILCA, atunci va plati o taxa
de €70 (platibila in moneda locala), din care €10 vor fi retinuti de clubul colector, iar €10 vor fi
retinuti de EurILCA pentru a acoperi cheltuielile administrative. €50 vor fi cedati de catre EurILCA
Districtului sportivului, care ii poate inapoia sportivului daca acesta era deja membru sau, ii poate
pune in contul sportivului, ca taxa de membru daca acesta nu era membru.

Eligibilitatea varstei
4.2.a

Laser Standard Europa Cup este limitat pentru sportivii nascuti in 1998 sau mai devreme.

4.2.b

Laser Radial Europa Cup este limitat pentru sportivii nascuti in 2000 sau mai devreme.

4.2.c

Laser 4.7 Europa Cup este limitat pentru sportivii nascuti in 2003 sau mai devreme si au implinit 12
ani inainte de prima zi a concursului. Baietii nu sunt eligibili daca sunt nascuti in 1997 sau mai
devreme.

4.2.d

Dovada varstei poate fi ceruta la inscriere.
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PROCEDURA DE INSCRIERE

5.1

Inscrierile se deschid cu 30 zile inainte de prima zi a fiecarui concurs.

5.2

Pentru a se inscrie la un concurs Europa Cup, un sportiv trebuie sa fie inregistrat pe site-ul EurILCA.
Inscrierile vor fi facute in zona privata a fiecarui membru EurILCA inregistrat.
Vezi pagina web http://www.eurilca.org/index.php/entries-online

5.3

Formularele de inscriere trebuie completate inainte de data limita de inscriere dupa cum se arata in
tabelul 1.1. Acele date pot fi actualizate dupa cum se poate vedea si controla la
http://www.eurilca.org/index.php/regattas

5.4

Sportivii care ajung la locatie si intentioneaza sa se inscrie fara a se fi inscris in prealabil si fara a fi
completat formularul electronic de pe site (art. 5.2 de mai sus) pana la data limita de inscriere, nu vor
putea fi acceptati neaparat. Daca sportivului i se permite sa se inscrie, atunci el va plati taxa de
inscriere tarzie.

5.5

Plata taxei de inscriere se poate face pe site cu conditia ca sportivul sa fi facut inscrierea prin
sistemul electronic pana la data limita de inscriere.

5.6

Orice sportiv care nu si-a finalizat inscrierea la secretariatul clubului de yachting organizator, pana la data
limita de inscriere, va fi sters de pe lista de concurs si nu va fi punctat la acel concurs.
Aceasta se aplica si sportivilor care nu s-au conformat cu toate celelalte cerinte de inscriere.

5.7

Dupa inchiderea inscrierilor, nu este permisa inlocuirea numelui unui sportiv deja inscris.

6
6.1

6.2

6.3

7

PROGRAMUL CURSELOR
Sunt programate a se desfasura 2 curse pe zi pentru un concurs de 4 zile si 3 curse pe zi in primele 2 zile
pentru un concurs de 3 zile, cu 2 curse in ultima zi. Daca sunt programate doar 2 curse pe zi, o a treia
cursa poate fi alergata atunci cand programul de desfasurare a curselor are intarzieri si numai cu acceptul
reprezentantului EurILCA. Niciodata nu pot fi alergate mai mult de trei curse in aceeasi zi. Daca totusi se
intampla aceasta, nu va fi luata in considerare in clasament.
Comitetul de cursa poate decide sa imparta unele sau toate clasele in grupe in cazul cand fiecare clasa are
peste 80 inscrisi. Aceasta impartire este obligatorie daca inscrierile la o singura clasa sunt peste 85. Va fi
folosit un sistem de grupe iar culorile grupelor vor fi re-atribuite zilnic, dupa cum este specificat in
instructiunile de cursa.
Daca flota este impartita conform pct. 6.2 de mai sus si cel putin 4 curse au fost alergate, in ultima zi flota
va fi impartita in flote Gold si Silver ( si bronz si smarald daca este cazul) si care vor fi alergate in formatul
„finala”.
BARCI SI ECHIPAMENTE

7.1

Fiecare concurent va folosi numai o singura coca, vela, catarg, ghiu, derivor si safran.

7.2

Velele trebuie sa aiba numarul de vela complet si LITERELE NATIONALE conform Regulilor de Clasa si
Regulilor ISAF (RRS). Literele nationale trebuie sa denote Autoritatea Nationala la care sportivul este
membru conform Regulii ISAF 75.2 si conform pct. 4.1 - Eligibilitate si Inscrieri din Anuntul de Cursa.
Aceasta modifica Anexa G 1.1. RRS.

7.3

Fetele trebuie sa lipeasca un romb rosu pe fiecare parte a velei (suprapuse) conform regulii de clasa 4(g).

8
8.1

9
9.1

MASURATORI
Barca si echipamentul pot fi verificate oricand pentru conformarea cu regulile de clasa, regulile pentru
imbracamintea uda si instructiunile de cursa - la discretia comitetului de cursa (incluzand masuratoristul
clasei si reprezentantul clasei) sau a juriului international.
INSTRUCTIUNI DE CURSA
Instructiunile de cursa aprobate pentru concursurile Laser Europa Cup 2015 vor fi postate la Avizierul
oficial al concursului si pe site-ul EurILCA. Instructiunile de cursa vor fi diponibile la secretariatul
Comitetului de Cursa in ziua dinaintea startului fiecarui concurs.
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10 FORMATUL CURSELOR
Cursele vor avea trasee trapezoidale cu ture IN sau OUT si cu sosirea in vant.
11 PROTESTE SI PENALITATI
11.1 Deciziile juriului vor fi finale conform regulii 70.5.
11.2 Punctajele de penalizare vor fi aplicate dupa cum este specificat in instructiunile de cursa (SI 16).
11.3 Pentru a incuraja barcile sa execute penalizari pe apa, membrii juriului pot fluiera atunci cand considera
ca a fost incalcata o regula. Daca nici o barca nu executa o penalizare, juriul poate depune un protest.
12 PUNCTAJ
12.1 Concurentii sunt divizati si punctati in urmatoarele categorii:







Laser Standard Barbati: General, Sub 21 (nascuti 1995-96), Baieti sub 19 (nascuti 1997-98), 



Laser Radial Femei: General, Fete sub 21 (nascute 1995-96), Fete sub 19 (nascute 1997-98),
Fete sub 17 (nascute 1999-2000) 



Laser Radial Barbati: General, Baieti sub 19 (nascuti 1997-98), Baieti sub 17 (nascuti 1999-2000), 



Laser 4.7 Baieti: Baieti sub 18 (nascuti 1998-99), Baieti sub 16, (nascuti 2000 – 2003) 



Laser 4.7 Fete: Femei (nascute inainte de 1998), Fete sub 18 (nascute 1998-1999), Fete sub 16

(nascute 2000 – 2003). 

In tabelul de mai jos se evidentiaza mai bine categoriile de varsta.

Categorii 2015

Varsta in ani

Clasa/Greement Sex / An nastere
Laser 4.7

11

12

13

14

15

16

17

NU

Sub16

Sub 18

Fete/Doamne

NU

Sub 16

Sub 18

Laser Standard Baieti/Barbati

19

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Baieti

Laser Radial Baieti/Barbati
Fete/Femei

18

20
1995
NU

Open Femei

NU

Sub 17

Sub 19

NU

Sub 17

Sub 19

Sub 21

Open

Sub 19

Sub 21

Open

NU

Open

12.2 Punctajul unei serii de concursuri
12.2.a Punctajul unei serii de concursuri la fiecare din aceste clase, atunci cand se alearga impreuna
(de exemplu Radial Baieti si Fete), va fi facut prin extragerea locului ocupat din clasamentul
general si apoi recalculare.
12.2.b Punctajul unei serii de concursuri la fiecare din aceste categorii va fi facut prin extragerea
locului ocupat din clasamentul general, fara recalculare.
12.3 Concursurile individuale
12.3.a Pentru toate clasele, sunt necesare 2 curse (terminate de toate grupele) pentru a valida
concursul. Atunci cand se alearga o singura cursa, concursul va conta pentru Trofeul Europa
Cup, dar punctajul generat din rezultatul final va fi calculat cu retrogradarea cu o unitate a
factorului de Grad (F).
12.4 Trofeul Europa Cup
12.4.a Punctajul unui concurs individual va fi colectat si punctat in clasamentul EurILCA, astfel,
pozitia finala in clasament va fi o parte din formula care calculeaza punctajul final. Punctajul
de Clasament (P) se calculeaza cu urmatoarea formula:
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P = R x Q x QT x YWF x F

unde:
P = Punctajul de clasament
R = Punctajul Concursului (101 – pozitia finala in
clasamentul concursului)
Q = Factor de calitate (val. max = 1.5)
QT = Factor de cantitate (val. max = 1.5)
YWF = Factor de imbatranire (val.max = 1.5)
F = Factor de Grad (3 sau 3.3) – vezi pct. 1.1 Grad EurILCA
Fiecare punctaj calculat (P) va fi rotunjit la 1/1000.
12.4.b Trofeul Europa Cup
12.4.b.1 Va include toate concursurile Europa Cup, Euromaster Series, Campionatele
Europene, fiecare Campionat al unui District si regatele majore ale fiecarui district.
12.4.b.2

Punctajul general al unui concurent va rezulta din insumarea celor mai mari 7 valori
ale lui P din ultimii doi ani. Nu vor fi luate in calcul mai mult de cele mai mari 4 valori
ale lui P din ultimii doi ani, in ceea ce priveste concursurile de Europa Cup.

12.4.c Suma punctajelor generale (de la 12.4.b.2) a celor mai bine 3 clasati sportivi ai fiecarui Club de
yachting va determina punctajul clubului respectiv. Acesta va fi facut adunand cei mai buni 3
indiferent de flota si pentru fiecare flota (Standard, Radial F, Radial M, Laser 4.7 M si Laser 4.7 F)
12.4.d Clasamentul seriei de concursuri Europa Cup
Acest clasament va include numai concursurile din seria Europa Cup. Va incepe cu primul concurs
Europa Cup al anului si se va incheia cu ultimul. Punctajul va fi calculat prin insumarea celor mai
bune 3 punctaje acumulate de un sportiv pe parcursul anului.
12.4.e Clasamentul EurILCA, incluzand Trofeul Europa Cup, va fi disponibil pe www.eurilca.org

13 PREMII
13.1 PREMII ALE CONCURSURILOR INDIVIDUALE
13.1.a

Pentru fiecare concurs se vor acorda premii conform categoriilor enumerate la pct. 12.1 de
mai sus

13.2 PREMII ALE SERIEI DE CONCURSURI EUROPA CUP
13.2.a

13.3

14

Premii EurILCA (cuburi de cristal) vor fi acordate primelor 3 locuri din fiecare categorie notata in
pct.12 de mai sus, conform Deciziei ILCA „Premii de onoare”.

PREMII PENTRU CLUBURILE PARTICIPANTE LA TROFEUL EUROPA CUP
Cel mai bun club, punctat conform 12.4.d pentru fiecare flota, din Regiunea Europeana va primi o
placa speciala din cristal.
SIGURANTA

14.1 Fiecare concurent trebuie sa poarte permanent dispozitivul personal de flotabilitate atat timp cat se afla pe
apa, cu exceptia momentului cand isi schimba sau ajusteaza imbracamintea sau echipamentul personal.
Costumele uscate sau ude nu sunt dispozitive personale de flotabilitate. Aceasta schimba regula 40.
14.2 La fiecare concurs se poate introduce un sistem Check-in si Check-out, care va fi prezentat detaliat in
Instructiunile de Cursa ale fiecarui concurs.
15 BARCI DE ECHIPA SI BARCI SUPPORT
15.1. Barcile de echipa si cele suport trebuie, atat timp cat se afla pe apa, sa poata fi identificate prin numele
de tara, literele nationale sau steagul echipei pe care o reprezinta.
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16 DREPTURI DE FOLOSIRE A NUMELUI SI IMAGINII
16.1 Prin participarea la acest concurs, concurentii acorda automat autoritatii organizatoare si a sponsorilor
evenimentului, dreptul repetat de a face, a folosi si a difuza la discretie orice fotografie, inregistrare video
sau audio si alte reproduceri ale acestora, facute la locatia evenimentului sau pe apa, din momentul
sosirii la locatia evenimentului si pana la plecarea finala, fara compensatii materiale.
17

RESPONSABILITATE

17.1 Cluburile de yachting, autoritatile nationale si EurILCA, ofiterii, membrii si voluntarii acestora nu pot fi
trasi la raspundere pentru pierderi de vieti sau materiale, accidentari sau pagube provocate de, sau
care decurg din concursurile Europa Cup, iar concurentii participa la concursuri in totalitate pe propriul
lor risc.
17.2 Prevederile din Anuntul de Cursa si din Instructiunile de Cursa nu limiteaza sau reduc in nici un fel
responsabilitatile complete si nelimitate ale unui concurent, acesta fiind exclusiv si pe deplin
responsabil pentru conducerea barcii pe care concureaza.
17.3 Fiecare concurent trebuie sa fie apt medical si capabil sa navigheze cu Laserul pe vant tare. Fiecarui
sportiv ii revine responsabilitatea deciziei de a participa sau a continua sa participe intr-o cursa.
18 ASIGURARE
18.1 Fiecare barca participanta trebuie sa fie asigurata cu asigurare de raspundere civila pentru terti cu o
acoperire minima de 1.000.000 € per eveniment sau echivalentul.
18.2 Fiecare concurent este unic si deplin responsabil pentru a avea incheiata asigurare de raspundere civila
pentru terti pentru barca pe care navigheaza si asigurare de sanatate pentru propria accidentare.
18.3 Fiecare concurent este unic si deplin responsabil pentru mentinerea barcii in siguranta si in buna
stare pentru navigatie, verificand-o inainte de a iesi pe apa.
19

INFORMATII SUPLIMENTARE

19.1 Informatii suplimentare vor fi aduse la cunostinta atat de EurILCA cat si de catre cluburile organizatoare.

20 MODIFICARI ALE ANUNTULUI DE CURSA
20.1 Acest Anunt de Cursa poate fi supus modificarilor care sunt identificate in Anuntul de Cursa si notate pe
site-ul EurILCA.
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