ANUNŢ DE CURSĂ
Cupa Sportul Studențesc Bucuresti
24-25 aprilie 2021
Lacul Herăstrău, Bucuresti
Autoritatea organizatoare este Clubul Sportul Studențesc Bucuresti în colaborare cu Asociația Yacht
Club Bucuresti, Clubul Sportiv Nautic Locomotiva Bucuresti şi Asociația Club Sportiv DAC Yacht
Club sub egida Federației Române de Yachting.
1. REGULI
1.1. Regata va fi guvernată de reguli așa cum sunt ele definite de Regulile de Cursă pentru Veliere
WS 2021–2024, Regulile de clasă ale claselor respective, prezentul Anunț de Cursă așa cum poate va fi el modificat de Instrucțiunile de cursă și Instrucțiunile de Cursă. Nu se vor aplică
prescripțiile autorității naționale.
1.2.

Se vor respecta prevederile Ordinului comun al Ministerului Tineretului și Sportului nr.
192/02.04.2021 și Ministerului Sănătății nr. 462/06.04.2021 pentru aprobarea regulamentelor
privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării
sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spatii închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în
săli de fitness şi aerobic.

2. INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ
Instrucțiunile de cursă vor fi făcute disponibile la secretariatul concursului în momentul înscrierii.
3. LOCAȚIE
Secretariatul de concurs se va afla la baza nautică a Clubului Sportul Studențesc Bucuresti
4. RECLAME
Reclamele vor fi în conformitate cu regulamentul WS Regula 20 (Advertising Code).
5. ELIGIBILITATE ŞI ÎNSCRIERI
5.1. Regata este deschisă tuturor claselor dinghy.
5.2.

Concurenții se pot înscrie completând formularul disponibil la secretariatul concursului și depunându-l pe data de 24 aprilie 2021, până la ora 11:00, la secretariatul concursului, de la baza nautică a clubului Sportul Studențesc Bucuresti.

5.3.

Nu se va aplica Codul WS de clasificare al concurenților.

5.4.

Este nevoie de cel puțin 4 concurenți pentru ca o clasă/subclasă să fie constituită.

6.
PROGRAM
Sunt programate a se desfășura 8 curse din care trebuie să se desfășoare minim 2 pentru validarea concursului.
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ziua / data
Sâmbătă,
24 Aprilie 2021

Ora
10:00 – 11:00
11.15

Activitate
Înscrieri
Ședința tehnică
Primul posibil semnal de avertizare
5 (cinci) curse programate
Primul posibil semnal de avertizare
3 (trei) curse programate

11:55
Duminică,
25 Aprilie 2021

11:55
Cât de repede posibil
după ultima cursă a zilei

Festivitatea de premiere

7. TRASEU
Traseul de concurs, va fi descris în instrucțiunile de cursă.
8. PUNCTAJ
Se va aplica sistemul de punctaj Punctaj-Scăzut, conform Anexa A din RRS WS 2021-2024. Daca se vor
fi desfășurat 2, 3 sau 4 curse, punctajul total al unei ambarcațiuni va fi suma punctelor obținute de aceasta (nici o scădere); Dacă se vor fi desfășurat mai mult de 4 curse punctajul total al unei ambarcațiuni va
fi suma punctelor obținute de aceasta minus cel mai slab punctaj (se face o scădere).
9. COMUNICAȚII RADIO
O ambarcațiune nu trebuie să facă transmisii radio cât timp concurează nici să primească comunicații
radio care nu sunt disponibile tuturor ambarcațiunilor. Această restricție se aplică și telefoanelor mobile.
10.
PREMII
Vor fi premiați concurenții clasați pe primele trei locuri la fiecare clasă/categorie de concurs.
11.
DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
Concurenții participă în regată în întregime pe proprie răspundere. Vezi WS RRS Regula fundamentală
4, Decizia de a concura. Autoritatea organizatoare, comitetul de cursă, juriul/comitetul de protest, membrii acestora sau orice alte organisme şi/sau persoane implicate ȋn organizarea, conducerea şi/sau judecarea concursului, nu acceptă nici o responsabilitate pentru pierderi materiale sau vătămări corporale sau
chiar decese survenite în legătură cu, înainte de, în timpul sau după regată.
12.
SIGURANȚA
Fiecare concurent este singur responsabil să dețină o asigurare medicală validă și să respecte cerințele de
eligibilitate FRY.
13.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pentru informații suplimentare contactați:
Organizatori: Liviu Doară – mobil 0722-285.577
Vânt bun și navigație plăcută,
Ofițer de cursă
Cristian Tabacu
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