
                                                                              
                                                                      
 
 

 ANUNCI DE REGATA  - REGATA LES BRUIXES 2014  CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 
 
 

REGATA LES BRUIXES 
Classe WINDSURF, Nivell II Circuit FCV 

 
ANUNCI DE REGATA  

 
El Club Marítim Altafulla  per delegació de la Federació Catalana de Vela, es complau en anunciar i organitzar el 
Trofeu Hivern per la classe windsurf, en categories Techno (Totes les categories), RS:X i Raceboard, els dies  12 i 
13 d’abril de 2014. 
 
1. REGLES 
 

1.1 El Campionat es regirà per: 
a) El Reglament de Regates de Vela de la ISAF 2009-2012. 
b) Les Instruccions de Regata que poden modificar alguna de les anteriors i aquest Anunci de 

Regata. 
c) És d’aplicació l’apèndix B 

 
1.2   Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes a bord d’embarcacions, l’ús de 
l’armilla salvavides 

 
2. PUBLICITAT 

 
2.1   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. INSCRIPCIONS 
 

3.1  Aquesta regata es tancada. (Apartat 1.5.2  Art. 27 Guia Esportiva FCV) 
3.2  Les inscripcions es complimentaran en el formulari adjunt, i s’hauran de  remetre per correu ordinari a 
Club Marítim Altafulla, carrer Pescadors 3, 43893 Altafulla, o per correu electrònic a 
cma@clubmaritimaltafulla.com 

 3.3  El termini de la inscripció acabarà el dia 12 d’abril a les 11:00 hores. 
3.4  Els drets de inscripció a la regata són de 10 Euro per regatista (Pagament el comptat a l’Oficina de 
Regata) o per transferència bancària al compte  2013 3062 19 0210081635 indicant el nom del regatista 
com a concepte (Caldrà aportar justificant de la transferència). 
3.5  El Comitè Organitzador es reserva el dret d’acceptar inscripcions rebudes desprès d’acabar el termini. 

 
 
4. REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS 
 

4.1 - Cada participant s’haurà de registrar i signar, personalment, el formulari de registre a l’Oficina de 
Regata abans de les 11 hores del dia 12 d’abril de 2014.  
4.2 - El registre dels participants queda condicionat a la presentació, abans de l’hora esmentada, dels 
següents documents: 

a) – Original de la llicència federativa, o DNI per comprovar a l’aplicació Delta de la Federació la 
validesa de la llicència 

 b) - Carnet de la classe de l’any actual. 
 c) - Pagament. 
4.3 – Els registre d’entrenadors queda condicionat a la presentació, abans de l’hora esmentada, dels 
següents documents: 
 a) – Còpia del rebut de l’assegurança i certificat de navegabilitat de l’embarcació que utilitzarà. 
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 b) - Original de la llicència federativa de tècnic, o DNI per comprovar a l’aplicació Delta de la 
Federació la validesa de la seva llicència. 

 c) - Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent. 
 d) – Prova de disposar d’una ràdio VHF fixa a l’embarcació o portàtil 
 
 

5. PROGRAMA 
  

 - Dia  12  fins a les 11:00 hores, Registre de Participants 
 - Dia  12 a les 12:0 hores, Senyal d’atenció de la primera prova 
 - Dia  13  a les 11:00 hores, Senyal d’atenció de la primera prova 
 - Dia 13 a les 16:00 hores, Clausura i lliurament de trofeus 
 
L’últim dia no es donarà cap senyal de sortida a partir de les 15:00 h. 

 
6. FORMAT DE COMPETICIÓ I CLASSIFICACIONS 
 

6.1 – El format de competició serà en Flota 
6.2 – S’estableixen els següents grups de competició: 
 - Grup 1: Segons regles de classe Techno. 
 - Grup 2: Reservat a 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. 

 
7. PUNTUACIÓ 
 

S’aplicarà el Sistema de Puntuació a la Baixa segons Apèndix A del RRV 
 
8. PREMIS 
 

7.1 - Grup 1 (Classe Techno 293 Under 15, Under 17, Under 19 i Open) 
7.2 - Grup 2 Iniciació 
7.3 - Grup OPEN (RS:X, Raceboard) 
Les categories es consideraran a partir de l’any de naixement. Premi per la primera fèmina de cada grup. 

 
9. RESPONSABILITAT 
 

Tots els participants a la Regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El comitè organitzador o 
qualsevol persona o organisme involucrat en l’organització de la regata rebutja responsabilitats per 
pèrdues, danys, lesions o molèsties que poguessin afectar a persones o coses, tant a terra com a mar, 
com a conseqüència de la participació en les proves emparades per aquest anunci de regata. 

 
10. INSTRUCCIONS 

Les Instruccions de Regata es penjaran al TOA a partir de les 11 hores del dia 12 d’abril. 
 
 
 
 



        

                                                    
 
 
 
 

REGATA LES BRUIXES 
Nivell II FCV 

CLASSE  WINDSURF 
Altafulla, els dies 12 i 13 d’abril de 2014 

 
 
BUTLLETA DE INSCRIPCIÓ Classe:  

Categoria: 
Club Núm. de Vela 

 
Patró 
 

# Llicència FCV 

Adreça 
  

Tel. 

Codi Postal 
 

Ciutat 

Mòbil 
 

e-mail 

Data Naixement 
 

Publicitat                     SI          NO   

  
Declaració de Responsabilitat 
 
El que subscriu declara : “Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar-
se del seu iot, de les seves condicions de seguretat, del compliment de les disposicions 
vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de quan pugui succeir a causa de no 
complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, el que subscriu i la seva 
tripulació, relleven de tota responsabilitat al Club Organitzador a la Federació Catalana de Vela, 
així com als diferents Comitès que actuen en la regata i a  qualsevol persona física i jurídica 
que participi en l’organització d’aquest Campionat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o 
prejudici que pugui ser considerat en la participació del seu iot en el Campionat. 
Em comprometo a sotmetrem al Reglament de Regates a Vela de la ISAF, a les Prescripcions 
de la RFEV, els Reglaments que regeixen aquesta regata, a les Instruccions de Regata i a las 
Regles de la Classe”. 
 
 
      
Signatura del Patró,  
 
 
 
 
 
Nom :     
 
Data :          

A  OMPLIR PER 
L’ORGANITZACIÓ 

 
Documentació presentada : 

 
    Llicència Federativa        
 
 
    Carnet de la Classe    
 
 

Núm. Ordre 


