XLVIII CAMPIONAT DE CATALUNYA
PATÍ DE VELA JÚNIOR
ANUNCI DE REGATA
El Club Marítim Cubelles, es complau en anunciar i organitzar el Campionat de
Catalunya 2017 per la Classe Patí de Vela Júnior els dies 15 i 16 de juliol de 2017.
1 REGLES
1.1 La regata es regirà per les regles tal i com es defineix al RRV 2017-2020.
1.2 L’apèndix P del RRV no serà d’aplicació.
1.3 Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
1.4 Regles de Classe Patí de Vela Júnior.
1.5 En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes
últimes.
2 PUBLICITAT
2.1 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C
d’acord amb la Reglamentació 20 de la WS (World Sailing) i les prescripcions de la RFEV a dita
reglamentació.
3 ELEGIBILITAT
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació
19 de la WS i les Prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.
4 INSCRIPCIONS
4.1 Aquesta regata està reservada a les següents Classes: Patí de Vela Júnior categories Infantil,
Juvenil i Open.
4.2 S'haurà de fer una pre-inscripcció a la plataforma dissenyada per a tal fi, punxar en el link
adjunt, en aquesta plataforma es podran veure els participants a mesura que es vagin pre-inscrivint.
Pre-inscripcció:
http://cmcubelles.com/campionat-de-catalunya-de-pati-de-vela-junior/
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4.3

Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels
documents següents abans del termini d’inscripció:
a)
b)

Llicència federativa de la FCV de l'any actual.
Constar com a Associat a la ADIPAV en l'any actual

4.4 Els drets d’inscripció seran de 20 € per participant. Cada participant haurà d’abonar els drets
d’inscripció en efectiu en el moment de confirmar personalment la inscripció en el registre de
participants a l’Oficina de Regata i es donarà una motxilla de benvinguda dissenyada especialment
per al Campionat que conté obsequis i un “Polo” marca Slazenger dona o home (també dissenyat
especialment per al Campionat).
4.5 El termini de la inscripció acabarà el dia 15 de juliol a les 12:45 hores.
4.6 El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta
data.
4.7 El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades
de la inscripció.
5 REGISTRE DE PARTICIPANTS
5.1 Cada participant haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata,
des de les 10:00 fins a les 12:45 hores del dia 16 de juliol de 2017.
5.2 El registre es condiciona a la signatura del full de inscripció/registre i de l’acceptació de
responsabilitat.
6 PROGRAMA
DATA
15 de juliol
16 de juliol

HORA
10:00 a 12:45
13:00
14:00
13:00
post regata

ACTE
Registre participants
Reunió de patrons
Senyal d’atenció
Senyal d’atenció
Lliurament de trofeus

6.1 Hi ha programades 4 proves.
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6.3 Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1.
6.4 L’últim dia no es donarà cap senyal d’atenció més tard de les 16:00h excepte desprès d’una
crida general.
7 FORMAT DE COMPETICIÓ
El format de competició serà en flota.
8 PUNTUACIÓ
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
9 PREMIS
Els tres primers classificats absoluts (medalles FCV)
El primer classificat Categoria Infantil (medalla FCV Sots-15 * < = 14 anys*)
El primer classificat Categoria Juvenil (medalla FCV Sots-19 * 15 a 18 anys*)
El primer classificat Categoria Open (medalla FCV Open * >=19 anys*)
La primera classificada absoluta Femenia (medalla FCV * Femení*)
Els tres primers classificats Categoria Infantil ( trofeus gentilesa Club Marítim Cubelles)
Els tres primers classificats Categoria Juvenil ( trofeus gentilesa Club Marítim Cubelles)
Els tres primers classificats Categoria Open ( trofeus gentilesa Club Marítim Cubelles)
10 RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
11 INSTRUCCIONS
Les Instruccions de Regata estaran penjades al web del Campionat molts dies abans de l'inici de la
Competició i al TOA (Taulell Oficial d’Anuncis) des de l'inici de la competició.
12 LOGÍSTICA
Hi haurà espai reservat de pàrquing per als regatistes i acompanyants (sol·licitar cartell
d'autorització en arribar al Club a la Secretària de Regates).
Per endur-se a mar se li donarà a cada participant cada dia una bossa amb ampolla d'aigua de 50 cl i
dues pomes i després de les proves de cada dia al Restaurant Club Marítim Cubelles servirà dinar
per als participants.
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