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Memorial Matei Carapancea 
 

Cupa “Sportul Studenţesc Bucureşti” se va desfăşura ȋn perioada 25-26 
septembrie 2021 pe lacul Herăstrău, ȋn Bucureşti, România. Autoritatea organizatoare 
este Clubul Sportul Studenţesc Bucureşti în colaborare cu Asociaţia Yacht Club 
Bucureşti, Clubul Sportiv Nautic Locomotiva Bucureşti şi Asociaţia Club Sportiv 
DAC Yacht Club sub egida Federaţiei Române de Yachting. 

Secretariatul de cursă se va afla la baza nautică a Clubului Sportul Studenţesc 
Bucureşti. 

 

Anunţ de cursă 
 
1. Reguli 

1.1. Regata va fi guvernată de reguli aşa cum sunt ele definite de Regulile de 
Cursă pentru Veliere WS 2021–2024, Regulile de clasă ale claselor 
respective, prezentul Anunţ de Cursă aşa cum poate va fi el modificat de 
Instrucţiunile de cursă şi Instrucţiunile de Cursă. Nu se vor aplica 
prescripţiile autorităţii naţionale. 

1.2. Se vor respecta prevederile Ordinului comun al Ministerului Tineretului 
şi Sportului nr. 310/18.05.2021 şi Ministerului Sănătăţii nr. 
708/18.05.2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile 
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 activităţii de nataţie în 
bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării 
activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor 
de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic. 

 
2. Reclame 

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

 
3. Eligibilitate şi înscrieri 
3.1. Regatta este deschisă tuturor claselor dinghy. 
3.2. Concurenţii se pot ȋnscrie completând formularul disponibil pe siteul oficial 

FRY – www.fry.ro – şi depunându-l pe data de 25 septembrie 2021, până la ora 
11:00, la secretariatul concursului, de la baza nautică a clubului Sportul 
Studenţesc Bucureşti. 
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3.3. Nu se va aplica Codul WS de clasificare al concurenţilor. 
3.4. Este nevoie de cel puţin 4 concurenţi pentru ca o clasă/subclasă să fie 

constituită. 
 

4. Instrucţiuni de cursă 
Instrucţiunile de cursă vor fi făcute disponibile la secretariatul concursului, ȋn 
momentul ȋnscrierii. 

 
5.  Program 

 
ziua / data Ora Activitate 

Sâmbătă 25 Septembrie 2021 10:00 – 11:00 Înscrieri 

Sâmbătă 25 Septembrie 2021 11.15 Şedinţa tehnică 

Sâmbătă 25 Septembrie 2021 11:55 Primul posibil 
semnal de avertizare 

Duminică 26 Septembrie 2021 11:55 Primul posibil 
semnal de avertizare 

Duminică 26 Septembrie 2021 Cât de repede posibil 
după ultima cursă a zilei

Festivitatea de 
premiere 

 
Sunt programate a se desfăşura 6 curse din care trebuie să se desfăşoare minim 

2 pentru validarea concursului. 
6. Locație 
6.1. Secretariatul de concurs se va afla la baza nautică a Clubului Sportul Stu-

denţesc Bucureşti. 
6.2. Competiţia se va desfăşura pe lacul Herăstrău, Bucureşti. 
 
7. Traseu 

Traseul de concurs, va fi descris în instrucţiunile de cursă. 
 
8. Punctaj 

Se va aplica sistemul de punctaj Punctaj-Scăzut, conform Anexa A din RRS 
WS 2021-2024. Daca se vor fi desfăşurat 2, 3 sau 4 curse, punctajul total al 
unei ambarcaţiuni va fi suma punctelor obţinute de aceasta (nici o scădere); 
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Dacă se vor fi desfăşurat mai mult de 4 curse punctajul total al 

unei ambarcaţiuni va fi suma punctelor obţinute de aceasta minus cel mai slab 
punctaj (se face o scădere). 

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 trei locuri la fiecare 
clasă/categorie de concurs. 

11. Declinarea responsabilităţii 
Concurenţii participă ȋn regată ȋn ȋntregime 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 ȋn legatură cu, 
ȋnainte de, ȋn timpul sau după regată. 

12. Siguranța 
Fiecare concurent este singur responsabil să deţină o asigurare medicală validă 
şi să respecte cerinţele de eligibilitate FRY. 

13. Informații suplimentare 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 

 Organizatori: 
Liviu Doară - GSM: +40 722 285 577 
 
Vânt bun şi navigaţie plăcută 
Ofiţer de cursă 
 


