NORMES DE REGATA
CLUB PATÍ VELA BARCELONA – CLUB NATACIÓ BARCELONA
Trofeu Dimarts
Trofeu Dijous
Trofeu Dissabtes
Trofeu Diumenges
El Club Patí Vela Barcelona i el Club Natació Barcelona, organitzen conjuntament els Trofeus
Bimensuals, regates que tindran lloc a les aigües de Barcelona.
1 REGLES
1.1 La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2013-2016) En cas de
discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.
1.2 Es regirà, també, pel Reglament de la Disciplina de Patí de Vela 2014.
2

CLASSES PARTICIPANTS
El Trofeu tindrà en compte els Patins de Vela de 1a categoria i de 2a categoria.

3

NORMES D’ENTRADA
Els participants d’aquest Trofeu hauran d’estar en possessió de la llicència federativa 2018.

4

INSCRIPCIONS
L’Inscripció als Trofeus es gratuïta.

5

EMBARCACIONS I EQUIP
Es prega a tots els participants que comuniquin qualsevol canvi de vela a l’organització
abans de la regata.

6

CALENDARI
GENER

FEBRER
DIES

TROFEU DIMARTS
TROFEU DIJOUS
TROFEU DISSABTE
TROFEU DIUMENGE

9, 16, 23 i 30
11, 18 i 25
13, 20 i 27
14, 21 i 28

6, 13, 20 i 27
1, 8, 15 i 22
3, 10, 17 i 24
4, 11, 18 i 25

7

FORMAT DE COMPETICIÓ
Està programada una prova diària.
Hi haurà una sola classificació per a totes les categories.
Es donarà una única sortida per a totes les categories.

8

PUNTUACIÓ
S’aplicarà el Sistema de Puntuació Baixa (RRV Apèndix A).
Es modifica el valor de la penalització DNC, passant a ser el valor la suma dels participants
+3.
Cada 4 proves celebrades, se’n descartarà el resultat d’una d’elles.

9

PROTESTES
Si un participant vol realitzar una Protesta, ho comunicarà al Comitè al creuar la línia
d’arribada. Haurà d’enviar un e-mail explicant la protesta, no més tard de les 12:00h del
dia següent, a una de les següents direccions:
info@pativelabarcelona.com
vela@cnb.cat
L’organització informarà al Protestat i al Protestant de la resolució de la protesta.
En cas de ser necessari realitzar una vista de la protesta, aquesta tindrà lloc abans de la
següent prova del mateix Trofeu.

10 PREMIS
Els patrocinadors de cada Trofeu faran públics els Premis durant la celebració del Trofeu.
11 RESPONSABILITAT
Tots els participants del Trofeu ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
El Comitè Organitzador o qualsevol part involucrada en l’organització del Trofeu , rebutgen
qualsevol tipus de responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties que poguessin
esdevenir a persones o coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència de la participació
en les proves emparades en aquest Trofeu, l’Anunci de Regates i les Instruccions de Regates.
Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4 del RRV – Decisió de Regatejar, que estableix:
“Es responsabilitat pròpia del patró la decisió de participar o no en una prova.”

Barcelona, 19 de Desembre de 2017

