
CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 
TROFEU HIVERN 2019 
 

 

El Club Marítim Altafulla organitza el Trofeu Hivern 2019.  Les regates es 
faran en aigües d’Altafulla. 

 

REGLES 

Les regates es regiran pel Reglament de Regates a Vela World Sailing  (2017-
2020), així com pel Reglament de la Disciplina de Patí a Vela 2018. 

 

CLASSES PARTICIPANTS 

Podran participar els patins sèniors de 1ª i 2ª categoria. 

 

NORMES D’ENTRADA 

Els patrons hauran d’estar en possessió de la llicencia federativa 2018. 

 

INSCRIPCIONS 

• Gratuïtes pels participants en el Clínic Tardor 2018 organitzat pel CMA. 
• Socis CMA, no inscrits en el Clínic 5€/regata. 
• No socis CMA 8€/regata. 

 

EMBARCACIONS I EQUIP 

Abans de la regata, s’ha de comunicar la l’organització qualsevol canvi en el 
número de vela. 
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CALENDARI 

27 de Gener 

10 i 24 de Febrer 

10, 17 i 31 de Març 

7 d’Abril 

 

FORMAT DE LA COMPETICIÓ 

Una sola prova diària amb una única sortida i classificació per a totes les 
categories. 

 

PUNTUACIÓ 

• S’aplicarà el Sistema de Puntuació Baixa (RRV Apèndix A). 
• Es modifica el valor de la penalització DNC, passant a ser el valor de 

la suma dels participants +3. 
• Es sistema de descarte serà el següent: Celebrades 1, 2 o 3 proves no 

hi ha descarte. Celebrades 4 o 5 proves, 1 descarte. Celebrades 6 o 7 
proves hi hauran 2 descartes. 

 

PROTESTES 

Es comunicaran al Comitè al creuar la línia d’arribada. A més a més s’haurà 
de presentar complimentat el formulari de protestes a l'oficina del club el 
mateix dia de la regata. 

L’organització informarà al Protestat i Protestant de la resolució de la 
protesta. En cas de ser necessari realitzar una vista, aquesta tindrà lloc 
abans de la següent prova del mateix trofeu. 

 

PREMIS 

El dia de la darrera regata es lliuraran els trofeus als tres primers classificant 
del TROFEU HIVERN 2019. 
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El mateix dia es lliurarà també el TROFEU RF, que serà la suma dels punts 
totals del TROFEU TARDOR 2018 més els punts totals del TROFEU HIVERN 
2019.  

 

RESPONSABILITAT 

Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. En aquest 
sentit, es vol recordar la Regla fonamental 4 del RRV: “Es responsabilitat 
pròpia del patró la decisió de participar en una prova i si continua en regata”. 

El Comitè Organitzador o qualsevol part involucrada en l’organització del 
Trofeu, no es poden fer responsables de pèrdues, danys, lesions o molèsties 
que poguessin esdevenir a persones o coses, tant a terra com en el mar, 
com a conseqüència de la participació en les proves emparades en aquest 
Trofeu. 

 

 

 

 

 


