
 
 

                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federaţia Română de Yachting în colaborare cu Sportul Studenţesc 
Bucureşti şi Asociaţia Yacht Club Bucureşti, organizatoare ale competiţiei, 
au plăcerea să vă invite să participaţi la Regatta „Cupa de Toamnă 2015”. 

 
 

                                                                                     
 

Cupa de toamnă 
Lacul Herăstrău 

Bucureşti, România 
16 - 19 octombrie 2015 

 
ANUNŢ DE CURSĂ 



                                                          

                                                                                                      

 

ANUNŢ DE CURSĂ 
 
1. Autoritate organizatoare: În spiritul Regulilor de Cursă pentru Veliere ISAF 2013-2016 pct. 

89.1 autoritatea organizatoare este Federaţia Română de Yachting. 
2. Reguli: Concursul va fi guvernat de reguli aşa cum sunt ele definite de Regulile de Cursă 

pentru Veliere ISAF 2013-2016, Regulile de Echipament ale ISAF aşa cum sunt ele adaptate 
de Regulile de Clasă ale claselor respective, Regulile de Clasă respective, prezentul Anunţ de 
Cursă aşa cum poate va fi el modificat de Instrucţiunile de Cursă şi Instrucţiunile de cursă. 

3. Reclame: Eventualele reclame vor respecta Regulamentul ISAF pct.20 – Codul pentru 
Reclame. 

4. Eligibilitate şi înscrieri: Concursul se va desfăşura pentru clasele Optimist băieţi, Optimist 
fete, Laser 4,7, Laser RDL, Laser STD, Zoom8 şi 470. Pot fi înscrişi sportivi legitimaţi, la un 
club sportiv/asociaţie sportivă afiliat(ă) la FRY, cu viza anuală şi viza medicală la zi. 
Înscrierea poate fi făcută pe formularul de înscriere disponibil pe site-ul oficial FRY – 
www.fry.ro secţiunea competiţii. 

5. Taxe: Nu vor fi percepute taxe de înscriere. 
6. Program: 

Vineri 16 octombrie    Zi de sosire 
Sâmbătă 17 octombrie 09.00 – 10.00 Înscrieri 
  10.10 Şedinţă tehnică 
  11.00 Startul primei curse a zilei 
Duminică 18 octombrie*  11.00 Startul primei curse a zilei 
  15.30 Ceremonie de premiere 
Luni 19 octombrie   Zi de plecare 
 
* Nici un semnal de start nu va fi făcut mai târziu de ora 14.00, în ziua de duminică 18 
octombrie. 

7. Instrucţiuni de cursă: Instrucţiunile de Cursă vor fi vor fi afişate la secretariatul concursului, 
care va fi la baza nautică a clubului Sportul Studenţesc Bucureşti. 

8. Traseu şi balize: Traseul de concurs şi forma şi culoarea balizelor vor fi comunicate în cadrul 
şedinţei tehnice. 

9. Comunicaţii radio: Exceptând o urgenţă, o ambarcaţiune nu trebuie nici să facă transmisii 
radio cât timp concurează nici să primească comunicaţii radio care nu sunt disponibile tuturor 
ambarcaţiunilor. Această restricţie se aplică deasemenea şi telefoanelor mobile. 

10. Premii: Concurenţii care se vor clasa pe primele trei locuri la clasele şi/sau categoriile la care 
au fost înscrişi 4 sau mai mulţi competitori vor primi diplome. 

11. Declinarea responsabilităţii: Concurenţii participă la regată în întregime pe propriul lor risc. 
Vezi Regulile de Cursă pentru Veliere ISAF 2013-2016 Regula Fundamentală 4, Decizia de a 
concura. Autoritatea Organizatoare, Comitetul de Cursă, Comitetul de protest, membrii 
acestora sau orice alte organisme sau persoane implicate în organizarea, conducerea sau 
judecarea concursului nu acceptă nici o responsabilitate pentru pierderi materiale sau răniri de 
persoane sau decese survenite în legătură cu, înainte de, în timpul sau după regată. 

12. Asigurare: Autoritatea Organizatoare sfătuieşte cu tărie ca toate ambarcaţiunile şi toţi 
concurenţii înscrişi în competiţie să posede o asigurare valabilă de răspundere pentru terţi pe 
perioada concursului. 

 
Comitetul de organizare vă urează vânt bun şi navigaţie plăcută. 

02 octombrie 2015 


