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ANUNCI DE REGATA 

DESAFÍO 2013 

10-11 D’agost 2013 

CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 

Amb l’objectiu d’estimular el nivell competitiu de la classe Patí a vela al nostre Club, 
es va convidar a les flotes veïnes a participar en un repte que es materialitzarà en: 

LA REGATA DEL DESAFÍO 

L’any 2004 a proposta del Club Marítim d’Altafulla es va crear la regata 
“DESAFIAMENT”, aportant com a trofeu una distingida SAFATA D’ARGENT a la que es 
gravarà el nom del Club guanyador de casa edició. Aquesta safata s’exposarà amb 
honra a la seu social del darrer Club guanyador.  

Els clubs participants a la seva fundació, a més del Club Marítim d’Altafulla, són el Club 
Marítim de Torredembarra i el Club de Vela de Platja Llarga.  

 REGLAMENT 

1. El DESAFIAMENT ÉS UNA REGATA PER EQUIPS, per a sindicats o Clubs de 

la província de Tarragona.  

2. El camp de regates serà a la costa de la província de Tarragona. 

3. La classe escollida és el PATÍ A VELA.  

4. El TROFEIG és una safata d’argent que queda en possessió provisional 

del Sindicat o Club guanyador de cada edició fins que un altre Sindicat o 

Club li prengui guanyant la regata.  

5. Es celebrarà CADA ANY.  

6. El mínim de participants per sindicat o club seran 5. 

7. El màxim de participants per sindicat o club serà lliure.  

8. Constarà com a mínim de DUES proves de longitud mínima de 6 milles i 

com a màxim de TRES proves. El nombre de proves es definirà a 

l’ANUNCI DE REGATA. 

9. Obligatòriament una prova serà de tipus TRAVESSIA.  

10.  La regata es vàlida amb UNA prova celebrada. NO HI HA DESCARTS.  
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11. El Sindicat o Club GUANYADOR és el que obtingui millor puntuació 

sumant els CINC millors classificats del seu equip a cada prova. La 

puntuació definitiva és la suma de punts del Sindicat o Club de CADA 

PROVA. S’aplicarà la puntuació A LA BAIXA previst al Reglament de 

Regates de la ISAF.  

12. S’aplicarà l’Apèndix D de Reglament de Regates ISAF, Regles per a 

Regates per Equips. 

13. En cas d’empat s’agafaran els resultats de les proves dels 5 primers 

classificats de cada sindicat o club com si fossin un sol regatista i 

s’aplicaran les regles A8.1 i A8.2 de l’apèndix A del reglament de l’ISAF.  

14. Si un sindicat o club participa en una prova amb menys de 5 

participants, completarà la seva classificació amb tants vaixells retirats 

per regata fins a completar l’equip de 5.  

15. El Club o Sindicat guanyador del DESAFIAMENT; queda encarregat de la 

seva organització  en la següent edició; establint recorreguts, horaris, 

lloc de sortida i arribada, etc. A definir en l’anunci de la regata.  

16. La regata serà “OPEN” per participants d’altres clubs, classificant segons 

les seves puntuacions. En cap cas optaran a guanyat el DESAFIAMENT.  

17. A criteri del Club organitzador poden donar-se premis als guanyadors de 

les diferents proves.  

 

 INSCRIPCIONS 

Les inscripcions seran complimentades necessàriament a la Secretaria Esportiva 
del Club Marítim d’Altafulla (Tel. 977 650 263, cma@clubmaritimaltafulla.com) 
 
Els drets d’inscripció són de 25€ per tripulant i seran pagats el dia de la 
inscripció, abans del començament de la prova.  
 
El termini de la inscripció acabarà el dia 10 d’Agost a les 10 hores. El comitè 
organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin després 
d’aquesta hora.  
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 PROGRAMA  

Es disputarà a 2 proves:  

Dia 11 d’agost                      13:00 ATENCIÓ primera prova 

Dia 12 d’agost  13:00 ATENCIÓ  

 

 

 

 RECORREGUT 

Es publicarà en les dates de la regata en el TOA.  

El Club Marítim Altafulla es reserva la facultat de poder modificar el present 

Anunci de Regata.  

 

 

Agost 2013 

 

 

 

 

 

 


