79È CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PATÍ DE VELA 2018
PATÍ DE VELA 1ª i 2ª CATEGORIA
Club Nàutic Cabrera de Mar
Anunci de regata
El Club Nàutic Cabrera de Mar es complau en anunciar i organitzar el Campionat de
Catalunya 2018 de Patí de Vela per a les categories de 1ª i 2ª amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Vela (FCV), l’Adipav i l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
1. REGLES
La regata es regirà per:
 les regles de regata tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela
(RRV) de la WS 2017- 2020, la Guia Esportiva de la FCV i les regles de
Classes Patí de Vela.
 L’Apèndix P NO serà d’aplicació.
 En cas de discrepància entre aquest anunci i les Instruccions de Regata
prevalen aquestes últimes
2. PUBLICITAT
Els participants en la regata podran exhibir publicitat individual classificada d'acord
amb la Reglamentació 20 de la ISAF, el Reglament de Competicions de la RFEV i les
Prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.
3. ELEGIBILITAT
Els participants han de complir els requisits d'elegibilitat de la WORLD SAILING.
Reglamentació 19 de la ISAF i les Prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.
4. INSCRIPCIONS
4.1 Les inscripcions podran realitzar-se:
4.1.1Telemàticament descarregant el imprès d’inscripció a la web
www.cncabrerademar.com a la pestanya de competició
(http://www.cncabrerademar.com/category/competicio/ ) i enviant-lo al mail:
info@cncabrerademar.com amb la documentació del punt 4.1.3
4.1.2 Físicament a la oficina de regates del club en horari de dimecres a
diumenge de 10 – 14:00 hores
4.1.3 Una embarcació NO ES CONSIDERA INSCRITA si no ha completat la
presentació dels documents abans del termini d’inscripció:
- Llicència Federativa d'esportista per a l'any 2018.
- Carnet de classe o certificat de pagament de l’any actual
- Comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

4.2 El terme d'inscripcions serà el divendres 27 d’abril a les 15:00
4.3 Els drets d'inscripció s'estableixen en 30€ per a les inscripcions realitzades fins
el 15 d’abril a les 23:59 hores. A partir del 16 d’abril, els drets d’inscripció seran
de 45€
4.4 L'import s'haurà d'abonar via transferència bancaria al compte
ENTITAT: BANC SABADELL
ES84 0081 0388 07 0001712178
Referencia: nom i cognom del patró i numero de vela
4.2 Registre de Participants:
4.2.1. El Registre de participants, obligatori, es realitzarà a l'Oficina de Regates
com segueix:
4.2.2. Cada patró, haurà de signar personalment la butlleta d'inscripció des de les
9:00h fins a les 10:30 hores del dia 28 d’abril
4.2.3 El registre es condiciona a la signatura del full de registre i de l’acceptació
de responsabilitat
4.2.4 La llicència de monitor col.laborador no serà considerada vàlida pel
registre de tècnics

5. PROGRAMA
DATA

HORA

ACTE

Dissabte 28 d’abril del 2018

Fins les 10:30

Registre de participants

Dissabte 28 d’abril del 2018

10:30h

Reunió de patrons a la
terrassa

Dissabte 28 d’abril del 2018

12.00h

Diumenge 29 d’abril del 2018

12.00h

Senyal d’atenció de la 1ª
prova
Proves

Dilluns 30 d’abril del 2018

15.00h

Proves

dimarts 1 de maig del 2018

12:00h

Proves

6. FORMAT DE COMPETICIÓ
6.1 En aquest campionat es navegarà en flota amb sortides separades per a la flota
de 1ª categoria i la de 2ª categoria
6.2Hi ha programades 6 proves, de les quals hauran de completar 1 per a la validesa
del Campionat.
6.3 Es descartarà una prova amb 4 o més proves fetes.
6.4 L'últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:00 hores,
excepte després d'una crida general
6.5 No es realitzaran més de dues proves per dia.

7. PUNTUACIÓ
S'aplicarà l'Apèndix A i el sistema de puntuació baixa, descrit a la regla A4.1 del RRV
9. PREMIS
El CNCM atorgarà la següent relació de trofeus:
 Els 3 primers classificats de 1ª categoria
 Els 3 primers classificats de 2ª categoria
 El 1º veterà classificat
 La 1ª fèmina classificada

10. RESPONSABILITAT
10.1 Els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
10.2 El Comitè Organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en
l'organització de l'esdeveniment, rebutgen responsabilitat per pèrdues, danys, lesions
o molèsties que poguessin succeir a persones o coses, tant a terra com a mar, com a
conseqüència de la participació en les proves emparades per aquestes Instruccions
de Regata.
Es crida l'atenció sobre la Regla Fonamental 4, Decisió de Regatejar, de la part 1
del RRV, que estableix:
"És de l'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir si participa en una prova
o si continua en regata"
10. INSTRUCCIONS DE REGATA
Les instruccions de regata es podran veure al Taulell Oficial d’Anuncis els dies 28,
29, 30 d’abril i 1 de maig de 2018, i a la web del Club nàutic Cabrera de Mar a
partir del 15 d’abril

11. MENÙ DE REGATES:
Per una bona coordinació del campionat és molt important que amb l’inscripció de
regata ens complimenteu el full annex amb els dies que us quedareu a dinar després
de la competició
CLUB NAUTIC CABRERA DE MAR
Platja torrent Vinyals, S/N
08349, Cabrera de Mar
TLF, 937591246 / 669315507
e-mail: info@cncabrerademar.com
www.cncabrerademar.com

