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Instructiuni de cursă pentru competiția de Kiteboarding

1. Autoritatea organizatoare:
A doua ediție a Festivaluli Național al Sporturilor Nautice și pe Plajă se va desfăşura
ȋn perioada 1-4 iunie la Baza Nautică a Clubului Nautic Român Techirghiol, Jud.
Constanţa. Autoritatea organizatoare este Clubul Nautic Român sub egida Federației
Române de Yachting.
2. Clase de concurs:
Competiția de Kite va fi Open
3. Reguli:
Concursul va fi guvernat de Regulile de Cursă pentru Veliere (ISAF) 2017-2020 şi
regulile de clasă ale claselor respective, cu excepţia modificărilor făcute acestora de
prezentele Instrucţiuni de Cursă şi prezentele Instrucţiuni de Cursă.
4. Inscrieri:
Ambarcaţiunile care au dreptul, pot fi înscrise prin completarea formularului de
înscriere joi, 1 iunie, la secretariatul Comitetului de Cursă, de la Baza Nautică a
Clubului Nautic Român
5.Condiții:
Pentru a se omologa concursul este necesar să fie înscrise minim 3 ambarcaţiuni la
clasele competiţionale, care să participe la minimum 50% dintre regate. Lipsa din
regate, din motive de defecţiuni tehnice necertificate ca atare de către comitetul de
cursă, precum şi motivaţiile medicale neprobate cu certificate medicale oficiale, nu se
iau considerare.
6. Anunţuri către concurenţi:
Anunţurile către concurenţi vor fi afişate la panoul oficial de afişaj amplasat lânga
secretariatul Comitetului de Cursă.
7. Modificări ale Instrucţiunilor de Cursă:
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Orice modificări ale instrucţiunilor de cursă vor fi afişate la panoul oficial de afişaj
înainte de ora 09.00 în ziua în care vor fi aplicate, cu excepţia schimbărilor în
programul curselor, care vor fi afişate înainte de ora 20.00 în ziua dinaintea zilei de
aplicare.
8. Semnale făcute pe mal:
8.1. Semnalele vizuale făcute pe mal vor fi arborate pe catargul din zona
secretariatului Comitetului de Cursă.
8.2. Pavilionul AP ridicat pe mal cu două semnale sonore (unul când este coborat)
înseamna ―Cursa a fost amânată‖. Semnalul de avertizare nu va fi făcut la mai putin de
30 minute după ce AP a fost coborat . Pavilionul AP ridicat pe nava de start cu 2
semnale sonore (unul când este coborat) înseamnă ―Cursa a fost amânată‖. Semnalul
de avertizare nu va fi făcut la mai puţin de un minut după ce AP este coborât.
9. Programul curselor va fi stabilit în apropierea evenimentului în funcție de condițiile
meteorologice.
10. Zona de concurs:
Zona de concurs este în dreptul Bazei Nautice a Clubului Nautic Român, traseul va fi
comunicat la şedinţa tehnică din data de 1 iunie 2017
11. Balize:
11.1. Forma şi culoarea balizelor va fi comunicată în şedinţa tehnică.
11.2. Eventuala schimbare ulterioată a balizelor (forma sau culoarea) se va anunţa ca
schimbare a Instrucţiunilor de Cursă. Regula 34 (baliză lipsa) este de asemenea
aplicabilă.
12. Startul:
12.1. Startul curselor va fi în comformitate cu regula 26 sistem 1 şi regula 30.
12.2. Linia de start va fi între un pavilion portocaliu arborat la Catargul Comitetului
de Cursa şi o baliză.
12.3. Ambarcaţiunile al căror semnal de avertizare nu a fost dat trebuie să evite zona
de start şi toate ambarcaţiunile al căror semnal de avertizare a fost dat.
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12.4. O ambarcaţiune nu trebuie să ia startul mai târziu de patru minute după semnalul
de start al clasei sale.
13. Schimbarea traseului dupa start:
Nu vor fi făcute schimbări de traseu după start. La rotiri mai mari de 30ᵒ a direcţiei
vântului se anulează cursa şi se reia cu un nou start după refacerea traseului.
14. Sosirea:
Linia de sosire va fi pe aceiaşi linie cu cea de start (pavilion portocaliu pe nava de
start şi o baliza din babordul acesteia). Nava de sosire va avea arborat un pavilion
albastru.
15. Punctajul:
15.1. Se va aplica sistemul de punctaj scăzut, ISAF RRS Anexa A.
16. Premiile:
Premiile vor fi acordate ambarcaţiunilor clasate pe primul, al doilea şi al treilea loc.
17. Reclame:
Reclama la bordul ambarcaţiunilor se poate face în limitele regulamentului ISAF
anexa 1.20.3.
18. Ambarcatiunile suporter:
Conducătorii de delegaţii, antrenorii şi alţi suporteri nu trebuie să fie în zona de
concurs (50 m în exteriorul poligonului) din momentul semnalului preparator până
când toate ambarcaţiunile au sosit, sau Comitetul de Cursă semnalizează o amânare, o
rechemare generală sau o abandonare. Penalizarea pentru omisiunea de a se comforma
cu aceasta cerinţă poate fi de 5 puncte pentru toate ambarcaţiunile asociate cu
persoanele care au facut aceasta, la regata respectivă.
19. Reguli de siguranţă:
19.1. O ambarcaţiune care nu părăseşte ţărmul sau care se retrage trebuie să
completeze un formular de retragere, aflat la secretariatul Comitetului de Cursă.
20. Comitetul de cursă nu poartă responsabilitatea ambarcaţiunilor şi a concurenţilor,
pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului, fiecare concurent urmând să
semneze în momentul înscrierii o declarație de participare pe proprie răspundere.
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21. Informații suplimentare
Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Andreea Mihăescu: 0736524590
Gulbin Amet: 0720791933
e-mail: office@clubulnautic.ro
Parteneri: Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Constanța, Statul Major al
Forțelor Navale, Garda de Coastă, ISU Dobrogea, IJJ 'Mihail Kogălniceanu'—
Constanța Asociația Viitorul Orașului Tău, Palatul Copiilor Constanța (Concurs de
zmee), Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare, Katerini Mou Union of
Indigenious Groups, Șoni Dombi Enescu-One man show band, Academia Navală
Mircea cel Bătrân, Universitatea Ovidius din Constanța, Colegiul Național Mihai
Eminescu, DNUPS Team.
Sponsori: Decathlon România, Constantin Nautics, Gastra, Prolimit, Tabou, Techir
Cosmetics, Vavian Pharma, The Color Run România, Agenția de Turism Paradis —
Vacanțe de vis, Pure Fitness, JT Group, Smart Mas Consult, Cofetăria Silvian, Crama
Darie, Gepeto Impex S.A, Greenseas S.A, Kompass, Utilnavorep S.A. și SC
Nordexim Coffee Services SRL
Parteneri media: Radio Constanța și Digi 24 Constanța, Magazin Nautic și Nautica
TV.

Director executiv,
Gulbin Amet
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