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09 i 10 DE FEBRER CM TORREDEMBARRA 

06 i 07 ABRIL CM ALTAFULLA 

04 i 05 De MAIG  CN BETULO 

11 I 12 DE MAIG CN EL BALÍS  

ANUNCI DE REGATA 
 
1 REGLES 
La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2013-2016) 
 

a.) En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes. 
b.) És d’aplicació l’apèndix B 

 
Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes a flot, l’ús de l’armilla salvavides.   
 
2 PUBLICITAT 

- Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la 
Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació. 

 
3 ELEGIBILITAT 

- Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la reglamentació 19 de 
la ISAF i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació 

 
4 INSCRIPCIONS 

- Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi s’hauran d’enviar per 
correu  electrònic al club organitzador de cada regata. 

- S’estableixen els següents grups de competició 
- Grup 1: Segons regles de classe techno 293 
- Grup 2: Reservat aquelles planxes aparellades amb veles fins a màxim 5 m. Aquest grup 

s’identificarà amb una cinta de color identificativa al Pal. 
- Grup OPEN: Per a totes aquelles planxes amb orsa raceboard i RS:X 

 
- Cada regatista ha d’identificar en quin grup navegarà al formalitzar la inscripció de la regata. No 

es podrà canviar de grup un cop iniciada la regata. 
 
Els drets d’inscripció seran de 10€ per tripulant i regata. Aquets diners s’abonaran al compte bancari del 
club organitzador (veure CC al punt 6 de l’anunci) o a l’oficina de regates al formalitzar el registre.  
 
 
5  REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS 

- Cada participant haurà de confirmar la seva inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 10:30 hores 
del dissabte que comença la competició.  
- Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30 hores del dia que comença la 
competició presentant la següent documentació: 

a) Llicència federativa de tècnic, vigent 
b) Identificació de l’embarcació. 
c) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent. 
d)Serà obligatori portar una radio VHF amb el canal de l’àrea de regates. 
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6 PROGRAMA  
 

• 09 i 10 de FEBRER: Trofeu els Salats 
• El termini de la inscripció acabarà dia 4 de febrer a les 13,00 hores. 

 
CLUB MARITIM TORREDEMBARRA 
 
Telf. 977640810 
Fax. 977645393  
E-mail: club@cmtorredembarra.net 

     Web: http://cmtorredembarra.wordpress.com/ 
 CC: 2081-0351-15-3300009941 

 
 

 

 
• 06 i 07 Abril: Trofeu les Bruixes 
• El termini de la inscripció acabarà dia  de febrer a les 19,00 hores. 
• Per considerar la inscripció vàlida s’haurà de realitzar un pagament de 10€ a l’oficina de regates 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

DATA HORA ACTE 
Dissabte 09 de febrer del 2013 Fins 10:30 h Registre participants 
Dissabte 09 de febrer del 2013 12:00 h Senyal atenció 1ª prova 
Diumenge 10 de febrer del 2013 11:30 h Proves 

CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 
Tel: +34 977650263 
Fax: +34 977652192 
http://www.clubmaritimaltafulla.com 
Email: cma@clubmaritimaltafulla.com 

DATA HORA ACTE 
Dissabte 06 d’abril del 2013 Fins 10:00 h Registre participants 
Dissabte 06 d’abril del 2013 12:00 h Senyal atenció 1ª prova 
Diumenge 07 d’abril del 2013 11:30 h Proves 
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• 04 i 05 DE MAIG:  Ciutat de Badalona 
• El termini de la inscripció acabarà dia 29 d’abril a les 19,00 hores. 
• Per considerar la inscripció vàlida s’haurà de realitzar un pagament de 10€ a l’oficina de regates 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
• 11 I 12 DE MAIG: Mediterranean Sailing Meeting CNEB  
• El termini de la inscripció acabarà dia 4 de maig a les 19,00 hores. 
• Per considerar la inscripció vàlida s’haurà de realitzar un pagament de 10€ a l’oficina de regates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA HORA ACTE 

Dissabte 11 de maig del 2013 
Fins 10:30 h Registre participants 

12:30 h Senyal atenció 1ª prova 

   Diumenge 12 de maig del 2013 12,00 h Proves 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLUB NÀUTIC BETULO 

Telf. 93 3841052  
Fax. 933841052 
Web:http://www.cnbetulo.com 
E-mail cnbetulo@cnbetulo.com 
Num CC: 

DATA HORA ACTE 
Dissabte 04  de maig del 2013 Fins 10:00 h Registre participants 
Dissabte 04  de maig del 2013 12:00 h Senyal atenció 1ª prova 
Diumenge 05 de maig del 2013 11:30 h Proves 

CLUB NÀUTIC EL BALÍS 
Tel: 937929135 

Fax :937928360 
E-mail:cesportiva@cnelbalis.com 
WeB www.cnelbalis.com 
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- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 17:00 hores 
- Hi ha programades 6 proves. No es faran més de 3 proves diàries. 
- Proves necessàries per a la validesa del Campionat:  2 proves. 
- Es descartarà 1 prova cada 4 proves vàlides. 

 
7 FORMAT DE COMPETICIÓ i CLASSIFICACIONS:  

- El format de competició serà en en flota  
- Es realitzarà una única sortida per a tots els grups,  

- Les  classificacions es realitzaran segons els grups establerts 
- Grup 1 
- Grup 2 
- Grup Open 

 
 
8 PUNTUACIÓ:  

- S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 
 
9 PREMIS:  

- Es donaran els premis a les categories corresponents segons els següents criteris de participació. 
- Definició de categories: 

GRUP 1   (Classe techno 293 Under 15, Under 17, Under 19 i Open) 
GRUP 2  Iniciació 
GRUP OPEN (RS:X, Raceboard) 
 

- Recomanació premis  
- Fins a 5 participants per categoria d’edat – Premi  al 1r 
- Fins a 10 participants per categoria d’edat – Premi al 1r i 2n 
- Fins a 15 o més participants per categoria – Premi al 1r, 2n,3r 

- Els clubs poden valorar altres opcions de premis en funció de la participació, per exemple premis 
per gènere. 
Les categories es consideraran  a partir de l’any de naixement 
 

 
10 RESPONSABILITAT:  

- Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
11 INSTRUCCIONS:  

- Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 9:00 hores del dia de regata. 
12 ALTRES 

-  El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata. (R89.2 RRV) 


