CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PATÍ A
VELA I CATAMARÀ 2019
CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
ANUNCI DE REGATA
El Club Marítim Torredembarra, per delegació de la Federació Catalana de Vela, es complau en
anunciar i organitzar el Campionat de Catalunya de patí a vela i catamarà, els dies 1 i 2 de juny.
1 REGLES
La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela, edició 2017-2020.
a) Prescripcions de la RFEV.
b) Guia Esportiva de la FCV.
c) Les regles de Classe
d) Instruccions de Regata.
En cas de discrepància entre el present Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.
2 ELEGIBILITAT
- Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19
de la WS i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació
3 INSCRIPCIONS,
-Aquesta regata és reservada a les classes: patí de vela sènior categories primera i segona i les
diferents categories de catamarà.
- La tramitació de la inscripció implica, per part del regatista, la conformitat a sortir en fotografies, vídeos i
altres recursos audiovisuals. Aquestes és penjaran a webs, diaris i diversos mitjans de comunicació.
-Els drets d’inscripció seran de 35€ per participant en patí, i 35€ per el patró de cata i 20€ per tripulant.
- Només s’admetran les inscripcions complimentades en el formulari adjunt, seran trameses pels respectius
regatistes i enviades a:

CLUB MARÍTIM
TORREDEMBARRA
Passeig de Colom s/n
43830 Torredembarra
Tel: 977640810

info@cmtorredembarra.com
ES79 0081 1777 5500 0102 4710
El termini de la inscripció acabarà el dia 1 de juny de 2019 a les 11:00hores. El Club Organitzador es
reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta data.

5 REGISTRE DE PARTICIPANTS.
Les inscripcions hauran de ser confirmades a l’Oficina de Regata del Club organitzador, a partir de les 9
hores fins les 11:00 hores del dia 1 de juny de 2019 presentant originals o fotocopies de la llicència
federativa vigent, i el carnet de la classe vigent.
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6 PROGRAMA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PATÍ A
VELA I CATAMARÀ 2019
CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
Dia

1 de juny

Programa
9:00-11:00 inscripcions
13:00 sortida

2 de juny

13:00 sortida

Patins:
Hi ha programades 4 proves. No es faran més de 2 proves per dia.
Hi haurà descart amb 4 o més proves. Proves necessàries per la
validesa del trofeu 1.
Catamarans:
Hi ha programades 6 proves. No es faran més de 3 proves per dia.
Hi haurà descart amb 4 o més proves. Proves necessàries per la
validesa del trofeu 1.

7 PUNTUACIÓ
S’aplicarà la puntuació a la Baixa d’acord amb l’Apèndix A del RRV.
8 PREMIS
Hi haurà trofeu per als tres primers de primer i segona categoría per patins a vela, i h16, h15, interseries i
f18 per catamarà..

9 INSTRUCCIONS DE REGATA
Es podran consultar al TOA a partir de les 10:00 hores del 1 de juny de 2019.

14 RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

15 ALTRES
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata. (R89.2 RRV)
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