CLASSE PATÍ A VELA JÚNIOR
CLUB MARÍTIM ALTAFULLA
ANUNCI DE REGATA
1 REGLES
La regata s’ha de regir per les regles tal com es defineixen en el Reglament de Regates
a Vela, edició 2013-2016.
a) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela
b) Regles de la classe Patí a Vela Junior
En cas de discrepància entre l’anunci i les Instruccions de Regata, prevalen aquestes.
Es pot exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes flotants l’ús de l’armilla
salvavides.
2 PUBLICITAT
Els participants poden exhibir publicitat individual classificada de categoria C d’acord
amb l'acció 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a aquesta reglamentació.
Es pot exigir als participants l’exhibició de publicitat d’acord amb l’apartat 20.3.d.i de la
reglamentació 20 del Codi de Publicitat de la ISAF.
3 ELEGIBILITAT
Tots els participants han de complir amb els requisits d’elegibilitat reflectits en la
reglamentació 19 de la ISAF i les prescripcions RFEV a aquesta reglamentació
4 INSCRIPCIONS
Les inscripcions han de fer-se a través del formulari on-line, o del formulari adjunt enviantlo per correu electrònic o correu postal a:
CLUB MARÍTIM ALTAFULLA
Carrer Pescadors 3
43893 Altafulla
Tel.: 977650263
cma@clubmaritimaltafulla.com
Els drets d’inscripció són de 25€ per embarcació per les inscripcions presentades abans
del 20 de juny a les 24:00 hores.
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El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin després
d’aquesta data. Els drets d’inscripció en aquestes dates serien de 35€ per embarcació.
Aquests drets d’inscripció s’han d’exercir mitjançant transferència bancària al compte de
Catalunya Caixa 2013-3062-19-0210081635 o per taló nominatiu a nom del club, fent
constar el nom del regatista que fa el pagament.
Perquè una embarcació es consideri degudament inscrita és necessari que, en la data
límit indicada :
a) Disposi de llicència federativa vigent,
b) L’ADIPAV confirmi que disposa de carnet de classe de l’any actual,
c) Hagi realitzat el pagament dels drets d’inscripció,
La inscripció es completarà amb la signatura presencial del formulari d’inscripció a l’Oficina
de Regata.
El Comitè Organitzador pot exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades
de la butlleta d’inscripció.
5 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS
Cada tripulació ha de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regates abans de
les 11:30 hores del dia 28 de juny
El registre es condiciona a la signatura del full de registre i l’acceptació de responsabilitat.
Cal que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 11:30 hores del dia 28 de
juny presentant la documentació següent:
a. Llicència federativa de tècnic, vigent
b. Certificat de navegabilitat de l’embarcació i rebut vigent de l’assegurança de
l’embarcació
c. Títol adequat per al govern de l’embarcació
d. És obligatori portar una ràdio VHF i estar a l’escolta pel canal de l’àrea de regata.
6

PROGRAMA
DATA
28 de juny
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HORA
Fins 11:30h
11:30
12:00
12:30 h
Arribada a platja
20:30
22:30
00:00
2

ACTE
Registre participants
Reunió de patrons
Delta – Entrega de fruita i aigua
Senyal atenció 1a prova
Entrepà, fruita i aigua
Barbacoa
Concert
A dormir
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DATA
29 de juny

HORA
10:30 h
11:00
Arribada a platja
17:00h

ACTE
Reunió de patrons
Delta – Entrega de fruita i aigua
Dinar de germanor
Clausura i lliurament de trofeus

- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores
- Es programa un màxim de 4 proves i no es faran més de 2 proves diàries
- Proves necessàries per a la validesa del campionat: 2
- S’ha de descartar 1 prova amb 4 proves vàlides.
7 FORMAT DE COMPETICIÓ: El format de competició és en flota.
8 PUNTUACIÓ: S’ha d’aplicar el sistema de puntuació baixa segons apèndix A del RRV.
9 PREMIS:
- Els tres primers de la classificació general
- Els tres primers en categoria infantil, fins a 14 anys, nascuts des del 2000
- Els tres primers en categoria juvenil, de 15 a 18 anys, nascuts del 1996 al 1999
- Els tres primers en categoria open, de 19 anys o més, nascuts el 1995 i abans
- Els tres primers regatistes locals
10 RESPONSABILITAT: Tots els participants ho fan amb el seu propi risc i responsabilitat.
11 INSTRUCCIONS: Les Instruccions de Regata es poden retirar a partir de les 9:00 hores
del dia 28 de juny de 2014 en el moment de signar el registre de la inscripció.
12 El present anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la regla 89.2.a del RRV.
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