CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FINN 2019
Regata de la classe Finn
El Club Marítim Torredembarra organitza el campionat de Catalunya per a la classe Finn, els dies 25 i 26 de maig de 2019.

1. REGLES
La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2017-2020)
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.
2. INSCRIPCIONS
- El termini d'inscripció acabarà el dia 25 de maig de 2019 a les 11:30 hores.
-

El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta hora.

-

Els drets d’inscripció seran de 25€ i es faran efectius en el moment de formalitzar-la.

-

La Oficina de Regates (OR) facilitarà el formulari d’inscripció el qual haurà de ser omplert correctament i enviat a:
CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
Pg. Colom, s/n - Apt. Correus, 56
43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA)
o
enviar en format PDF la adreça electrònica
info@cmtorredembarra.com

ES79 0081 1777 5500 0102 4710
-

El Comitè organitzador exigirà la presentació de la documentació que reflecteixi la butlleta d'inscripció.

3. REGISTRE DE PARTICIPANTS
Cada patró haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata abans de les 11:30 hores del dia 25 de
maig de 2019.
El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora prevista dels següents documents:
a) Llicència federativa de l'any actual.
b) Carnet de Classe de l'any actual.
4. PROGRAMA
DATA

HORA

ACTE

09:00 a 11:30

Registre de participants

13:00

Senyal d’atenció 1ª Prova

12:30

Proves

Al finalitzar

Entrega de premis

Dissabte 25 de maig

Diumenge 26 de maig
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-

L'últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 19:00 hores.
Hi ha programades 6 proves.
Hi haurà descarte.
Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1 prova

5. PREMIS
Hi haurà trofeus pels tres primers classificats absoluts i els tres primer categoria masters.
6. RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
7. INSTRUCCIONS
Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 10:00 hores del dia 25 de maig de 2019 en el moment de
confirmar la inscripció.
8. ALTRES
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata.
Aquest Anunci de Regata no forma part de les Regles que regeixen la Regata i pot modificar-se en cas necessari.

Torredembarra, Maig 2019
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