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1. ANTECEDENTS
Amb l’objectiu d´estimular l´esport
competitiu de la classe Patí a Vela
província de Tarragona, l´any 2004
veïnes a participar en un repte que

de
al
es
es

la Vela i el nivell
nostre Club i a la
va convidar a les flotes
materialitzà en:

LA REGATA DEL DESAFIAMENT
El premi es una distingida SAFATA D´ARGENT a la que es gravarà el
nom del Club guanyador de cada edició.
Aquesta safata s’exposarà amb honra a la seu social del darrer
Club guanyador, com a mostra de tenir el millor nivell dels clubs
desafiadors.
Els Clubs participants a la seva fundació, a més del Club Marítim
Altafulla, són el Club Marítim Torredembarra i el Club de Vela
Platja Llarga.
L'any 2013, amb motiu de la substitució de la safata per una
altra de més valor i propers a celebrar la 10ª EDICIÓ, es va
fundar el PATRONAT DESAFIO, per preservar la regata i proposar
fórmules per donar-li un major interès.
El PATRONAT està format pels Presidents dels tres Clubs en el
moment de la primera edició del DESAFIAMENT, l’any 2004 i un altre
membre més de cada Club; quedant constituït per:
CV Platja Llarga: Guillermo Cañardo i Pieter Kroijenga
CM Torredembarra: Jesús Selma i Carlos Jiménez
CM Altafulla: Xavier Puig i Ramón-Felipe de Montagut
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2. NOVETATS A LA XII EDICIÓ de 2015
2.1.

CLUB CONVIDAT

2.1.1. Per donar un major interès a la regata, el PATRONAT va
decidir per al XII DESAFIAMENT obrir la participació a Clubs de la
província de Barcelona, començant pels més propers.
El primer a ser convocat va ser el CM Cubelles que amb gran
honra i agraïment va admetre el REPTE.
2.1.2. El CONVIDAT puntuarà com qualsevol altre club, amb la
classificació de les seves 6 millors embarcacions Sèniors i les 5
millors Júniors.
2.1.3. No tindrà opció a guanyar la safata de Tarragona que
queda destinada per al millor Club de la província de Tarragona.
2.1.4. Si el Club CONVIDAT guanyés el DESAFIAMENT, se'ls
lliurarà la safata fundacional, gravada amb la data i nom del seu
Club, que a partir d'aquest moment es posaria en joc per
CONVIDATS.
2.1.5. En aquest cas haurà de tornar a la següent edició com
CONVIDAT del Club guanyador de la província de Tarragona a
defensar la possessió de la safata o retornar-la al PATRONAT que
podrà convidar a un altre Club.
2.1.6. Si el Club CONVIDAT guanyés 3 vegades seguides la
REGATA DEL DESAFIAMENT, adquiriria el dret propi a la participació
en la REGATA i optaria en la seva 4ª participació per la possessió
temporal de la safata de Tarragona.
Estant obligat a la seva participació en la següent edició com
CONVIDAT del Club guanyador de la Província de Tarragona i a
defensar la possessió de la safata o retornar-la al PATRONAT.
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2.2. PARTICIPACIÓ DEL PATÍ JÚNIOR

2.2.1. Puntuaran els 5 millors classificats de cada Club. Pel
mateix sistema de puntuació que a classe Sènior.
2.2.2. Els recorreguts seran sobre el mateix traçat, però de
longitud aproximadament la meitat dels desenvolupats per la classe
Sènior.
2.2.3. Les sortides es donaran 5 o 10 minuts després de la
dels Sèniors.
2.2.4. Les línies d'arribada estaran situades en zona diferent
a la dels patins Sènior
2.2.5. La puntuació serà complementària a l'obtinguda per
l'equip Sènior del SEU Club i se sumarà a la d'aquest, aplicant un
coeficient reductor de 0,5.
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3. REGLAMENT DE LA REGATA
3.1.
El DESAFIAMENT ÉS UNA REGATA PER EQUIPS, per a Sindicats
o Clubs de la província de Tarragona.
3.2.
El camp de regates serà a la costa de la província de
Tarragona.
3.3.

La classe escollida és el PATÍ A VELA.

3.4.
El TROFEU 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.
3.5.
El Sindicat o Club guanyador es fa responsable de gravar
a la safata el seu nom i any a continuació de l’anterior i amb
el mateix tipus de lletra.
3.6.

No es preveu l’adjudicació definitiva.

3.7.

Es celebrarà cada any.

3.8.

El mínim de participants per sindicat o club serà de 5.

3.9.
A l’ edició 2015 el nombre de vaixells que puntuen seran
6 per a Sèniors i 5 per a Júniors.
3.10.

El màxim de participants per sindicat o club serà lliure.

3.11.
Constarà com a mínim de DUES proves de longitud mínima de
6 milles i com a màxim de TRES proves.
3.12.
El nombre de proves es definirà l’ANUNCI DE REGATA.
3.13.
Obligatòriament una prova serà tipus TRAVESSIA.
3.14.
La regata es vàlida amb UNA prova celebrada. No hi ha
descarts.
3.15.
El Sindicat o Club GUANYADOR és el que obtingui millor
puntuació sumant els 6 millors classificats en Sènior i els 5
millors classificats en Júnior (amb coeficient de 0,5) del seu
equip a cada prova.
La puntuació definitiva és la suma de punts del Sindicat o
club de CADA PROVA.
3.16.
S’aplicarà la puntuació A LA BAIXA prevista al reglament
de Regates de la ISAF.

3.17.
En cas d’empat s’agafaran els resultats de les proves 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.
3.18.
Si un sindicat o club participa en una prova amb menys de
6 participants en Sènior i/o 5 participants en Júnior,
completarà la seva classificació amb tants vaixells retirats
per regata fins a completar l’equip de 6 ó 5.
3.19.
El Club guanyador del DESAFIAMENT queda encarregat de la
seva organització en la següent edició, establint recorreguts,
horaris, lloc de sortida i arribada, etc. Que definirà a
l’anunci de la regata.
3.20.
La regata serà “OPEN” per participants d’altres clubs de
la província de Tarragona, classificant segons les seves
puntuacions.
3.21.
Per a clubs de fora de la província de Tarragona la
participació es per INVITACIÓ, segons la normes que defineixi
EL PATRONAT en l’apartat CLUB CONVIDAT.
3.22.
En l'edició de 2015 està prevista la participació
d'equips de Patí Júnior amb puntuació conjunta als equips
Sènior.
Els recorreguts seran de longitud menor.
El sistema de puntuació i Recorreguts aproximats s'expliquen en
JUNIORS.

4.

INSCRIPCIONS

4.1. Les inscripcions seran complimentades necessàriament a
la Secretaria Esportiva del Club Marítim d’Altafulla.
Telèfon 977.650.263, cma@clubmaritimaltafulla.com
4.2. Els drets d’inscripció són de 30 € per embarcació
sènior i 20 € per embarcació júnior i seran pagats el
dia de la inscripció, abans de l’hora límit de
formalització de les inscripcions.

5.

PROGRAMA

5.1. Dissabte 15 d’agost:
Fins les 12:00 hores formalització d’inscripcions
12:15 Reunió de patrons al panyol
13:00 Atenció primera prova
5.2. Diumenge 16 d’agost:
13:00 Senyal d’atenció

6.

IV- RECORREGUT

6.1. Es disputarà a 2 proves
6.2. Es publicarà el recorregut final el dia de la regata al
TOA.
6.3. Els recorreguts que s'adjunten són orientatius.
6.4. El Club Marítim Altafulla es reserva la facultat de
poder modificar el present ANUNCI de Regata.
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DESAFÍO 20145
16 de AGOSTO
RECORRIDO
SENIOR longitud aproximada 9,8 millas
JUNIOR longitud aproximada 4,8 millas

