
Iª REGATA VIRTUAL TROFEU 3LG LOGISTICS 

 

 
 

ANUNCI DE REGATES 
 

El Club Marítim Cubelles, es complau en anunciar i organitzar 

La Regata Virtual TROFEU 3LG LOGISTICS 
 

1 REGLES 
 

1.1 La regata es regirà sota les normes de la plataforma virtual “Virtual 
Regatta – The e-sailing company”. 

 
2 ELEGIBILITAT 

 
2.1 Les inscripcions seran obertes i  gratuïtes. 

 
2.2 Tots els participants hauran d’estar donats d’alta en la plataforma 
virtual “Virtual Regatta – The e-sailing company”: 
 https://www.virtualregatta.com/es/ 

 
 

3 INSCRIPCIONS I REGISTRE 
 

3.1 Les inscripcions es tramitaran a través de la web del Club Marítim 
Cubelles o per el watts de la regata. 

3.2 NO hi haurà drets d’inscripció. 
 

3.3 La data límit per inscriure’s es el divendres, 17 d’abril de 2020 a les 
19:00h. El Comitè organitzador es reserva la facultat d’acceptar  
inscripcions  passat aquest termini. 

https://www.virtualregatta.com/es/
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6 PROGRAMA 
 

DATA HORA ACTE 

 
 
 
 
Dissabte, 18 d’abril de 
2020 

12:00h 1a Prova Classificatòria 

12:15h aprox 2a Prova Classificatòria 

12:30h aprox. 3a Prova Classificatòria 

12:45h aprox. 4a Prova Classificatòria 

13:00h aprox. 5a Prova Classificatòria 

 
 
 
 
 
 

Diumenge, 19 d’abril 
de 2020 

12:00h 6a Prova Classificatòria 

12:15h aprox. 7a Prova Classificatòria 

12:30h aprox. 8a Prova Classificatòria 

12:45h aprox. 9a Prova Classificatòria 

13:00h aprox 10a Prova Classificatòria 

18:00h. MEDAL RACE 
20 millors vaixells 
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6.2 Hi ha programades 10 proves  classificatòries per a tots els inscrits.  Es  
celebraran  5  proves dissabte i 5 proves diumenge. 
Els grups de diumenge seran diferents que els de dissabte. 
Al finalitzar els 20 millors vaixells, disputaran la FINAL. 
En aquesta FINAL, es farà a 3 proves. 
 
6.4 Hi haurà 1 descart cada 4 proves i les proves finals, no hi haurà descart. 

 
 

7 FORMAT DE COMPETICIÓ: 
 

7.1 Totes les proves seran en format de flota (Innshore). 
 

7.2 Fins a 19 o 20 participants, es navegarà en format flota. (ho acabarem 
de decidir a les IR) 

 
 

7.3 Les puntuacions obtingudes durant la fase classificatòria 
no comptaran per la classificació de la fase final. 

8 PUNTUACIÓ: 
 

8.1 S'aplica el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 
NO s’aplicarà la puntuació original de la plataforma. 

 
9 PREMIS: 

 
9.1 Premis pels 3 primers, que es lliuraran en el sopar de 50 aniversari de 

el Club Marítim Cubelles.  
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10   RESPONSABILITAT: 
 

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

11 ALTRES 
 

11.1 El club organitzador no es responsabilitza dels possibles problemes 
generats per les qualitats de les connexions. 

 
 

12 CODI DE CONDUCTA 
Els jugadors compliran amb qualsevol raonable instrucció donada per un membre de 
l'organització, així com mantindran en tot moment un codi de conducta i comportament 
d'acord amb els principis bàsics de l'esportivitat 
 
 

13 DRETS I USOS D’IMATGE 
Al participar en aquest esdeveniment, els jugadors queden obligats a atendre les 
sol·licituds dels mitjans de comunicació o qualsevol altra sol·licitud de l'entitat 
organitzadora amb referència a l'esdeveniment, en cas de menors subjecte a 
l'aprovació dels tutors legals. Al seu torn, concedeixen a l'Autoritat Organitzadora i els 
seus patrocinadors els drets, a perpetuïtat i sense rebre cap compensació, de fer ús, 
del seu nom real i identificador del vaixell en les publicacions de divulgació de 
l'esdeveniment 


