ANNEX: REQUISITS MATERIALS PER A
l'ORGANITZACIÓ D'UNA REGATA
INSTAL·LACIONS
 Aparcament per a vehicles i remolcs suficient per a les necessitats de la flota,
entrenadors, jutges, etc.
 Varador suficient per a la flota, amb mànegues i preses de llum accessibles i
lògiques.
 Il·luminació nocturna.
 Rampes:
• Suficients perquè la flota puge o baixe en menys de 20 minuts
• Amb una inclinació no superior al 10%
 Amarraments suficients per a les embarcacions dels entrenadors i personal de
suport
 Sistema de subministrament de combustible
 Vestuaris suficients amb garantia de l'aigua calenta necessària per a la flota.
 Tauló Oficial d'Avisos suficient per a poder posar la informació separada, de
cadascuna de les classes que competeixen i TOA de protestes.
 Masteler de senyals en terra visible des de la rampa d'encallada i el més
pròxim a l'Oficina de Regates, amb 4 drisses com a mínim.
 Sistema de megafonia
 Servei de recollida de fems.
 Personal necessari per al correcte funcionament i manteniment de les
instal·lacions.
 Personal d'ajuda en la rampa d'encallada per a evitar accidents entre els
regatistes.
MITJANS HUMANS, EMBARCACIONS I EQUIPS (Per a cada àrea de regates)
COMITÉ DE MAR
 Una embarcació de Comité:
• 1 Oficial Autonòmic titulat i tres auxiliars: auxiliar banderes, auxiliar crono i
auxiliar patró de vaixell
• Pal de senyals o aparell proa-popa, amb almenys 10/8 drisses
• Emissora VHF marí la potència mínima del qual siga de 5 watts
• Mòbil/opcional llevat que ho pose l'organització.
• Motor amb capacitat per a realitzar 12 nusos o més amb vent superior a 15
nusos i ona mínima d'1 metre.
• Cabestrant per al fondeig.
• Pissarres o marcadors de rumbs i altres necessitats (OCS, BFD) i material
per a escriure en ella.
• 1 ancora + 1 ancora de respecte, adequades a la zona de fondeig i
embarcació, etc.
•
•
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•
•

Banderes, anemòmetres, cronòmetres, botzines, gravadora, prismàtics i
GPS
Papereria de regates: AR-ANAR, Fulla de pas de balises, Arribades,
Informe Ràpid, Protestes, Paper en blanc, llapis o bolígrafs d'escriptura
invertida.

 Visor
• Una embarcació de Visor
• 1 Oficial Autonòmic, més 1 Auxiliar, la marineria podria substituir a l'oficial
en pràctiques sempre que una persona s'encarregue que l'embarcació es
mantinga en la seua posició.
• Masteler de senyals
• Emissora VHF marí la potència mínima del qual siga de 5 watts
• Cabestrant per al fondeig
• Pissarra i material per a escriure en ella.
• 1 ancora + 1 ancora de respecte, adequades a la zona de fondeig i vaixell,
etc
• Banderes, anemòmetres, cronòmetres, botzines, gravadora, prismàtics i
GPS
• Papereria de regates: Fulla de pas de balises, Arribades, Informe Ràpid,
Protestes, Paper en blanc, llapis o bolígrafs d'escriptura invertida.
Abalisador
• Dos Abalisadores, més un Auxiliar, en cap cas abalisarà una sola persona.
• Penjador per a identificar com a vaixell del comité
• Penjador mòbil
• Emissora VHF marí la potència mínima del qual siga de 5 watts
• Banyera amb cabuda per a fondeigs, cadenes, etc. a l'abast de la mà
• Embarcació amb motor per a navegar a 15 nusos o mes
• 2 ancores adequades a la seua grandària, sonda de la zona de regates,
fons, etc.
• Balises de recorregut i canvi si escau
• Pas de balisa.
• 1 fondeig de respecte complet (mínim)
• 1 malla de cap amb el doble de metres, que corresponga a la major cota
possible de fons que puga haver-hi en l'àrea de regates.
• Banderes, anemòmetres, cronòmetres, botzines, gravadora, prismàtics i
GPS.
• Papereria de regates: Fulla de pas de balises, Arribades, Informe Ràpid,
Protestes, Paper en blanc, llista d'inscrits, llapis o bolígrafs d'escriptura
invertida.
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Arribades
• Un Oficial Autonòmic 2 Auxiliars i patró del vaixell.
• Es recomana en flotes superiors als 50 formar 2 panells d'arribades en el
vaixell o almenys que un auxiliar prenga nota dels vaixells que protesten.
• Motor per a navegar a 15 nusos o més
• 1 ancora + 1 ancora de respecte, adequades a la zona de fondege i vaixell,
etc.
• 1 Boia amb una asta superior a 2 metres amb els gallardets que
s'especifiquen en les Instruccions de Regata.
• Papereria de regates: Fulla de pas de balises, Arribades, Informe Ràpid,
Protestes, Paper en blanc, llapis o bolígrafs d'escriptura invertida.
 Jury
•
•
•
•
•
•

Una embarcació per Jury.
1 Jutge Autonòmic, més 1 Auxiliar, en cap cas navegarà una persona sola.
Penjador mòbil
Emissora VHF marí la potència mínima del qual siga de 5 watts.
Bandera groga + xiulet.
Papereria de regates: Fulla de pas de balises, Arribades, Informe Ràpid,
Protestes, Paper en blanc, llista d'inscrits, llapis o bolígrafs d'escriptura
invertida.

COMITÉ DE TERRA
 Oficina de Regates
• 2 o més persones, depenent de la flota per a atenció de regatistes i
comités, almenys una persona amb coneixement en:
 Gestió Inscripcions
• Coneixement de la papereria de regata.
• Lliurament de documentació, acreditacions, regals, bossa de
pic - nic.
 Protestes
• Recollida de protestes
• Exposició d'audiències
• Secretària del Jurat de Regates
• Exposició de resultats de les protestes
 TOA
• Gestió del TOA
• Publicació d'Avisos
• Fulla de Check conformement a l'organització de l'esdeveniment
• Papereria de Regata
 Llistat de Llicències
 Targetes de classe
 Papereria Oficial RRV.
• Ordinador amb impressora
 Programa de resultats avalat per la FVCV o RFEV.
• Fotocopiadora, telèfon i Fax
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