III edició TROFEU SOMORROSTRO
Nivell 2

CLUB PATÍ VELA BARCELONA
ANUNCI DE REGATA
El Club Patí Vela Barcelona, per delegació de l’ADIPAV i la Federació Catalana de Vela, es complau en anunciar la
celebració de la III edició del TROFEU SOMORROSTRO per a la classe de Patí de Vela, durant els dies 10 i 11 d’abril de
2021.
1. REGLES
1.1
La regata es regirà per les regles de regata tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela de la WS 20172020 (RRV);

1.2 Prescripcions de la Real Federació Española de Vela.
https://www.rfev.es/
1.3 Guia Esportiva de la FCV.
https://vela.cat/ca/documents-4?ini=1
1.4 [DP]Les Regles de Classe Pati.
http://www.adipav.org/
1.5 La RRV 90.3 (e)(3) es d’aplicació.
1.6 [NP][DP] Annex A – Protocol se seguretat en relació al COVID-19
1.7 La regla 61.1 “Informar al Protestat” es modifica com segueix:
-

Incloure a la regla 61.1(a) “Inmediatament després d’acabar, el vaixell protestant informarà al vaixell d’arribades
del Comitè de Regates sobre la seva intenció de protestar e identificarà als vaixells contra els quals te intenció de
protestar”

1.8 [NP][DP] Altres protocols i mesures a adoptar en referencia al COVID-19 segons les normatives vigents a aplicar en les
dates de l’esdeveniment, les quals seran publicades a la web de la regata.
1.9 [NP][DP] La R.40 del RRV dispositiu de Flotació Personal és d’aplicaicó en tot moment mentre s’estigui a flot, excepte
breument per posar-se o treure’s roba.
1.10 [NP][DP] Tots els participants i personal de suport seguirà qualsevol instrucció raonable donada per un membre de
l’organització o oficial de regata.
1.11 En les regles que regulin aquesta regata la notificació [NP] fa referència a que una infracció d’aquesta regla no serà
motiu de protestes entre vaixells. (Modifica la R60.1(a) del RRV).
1.12 Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes a flot, l’ús de l’armilla salvavides.
1.13 Per aquest Anunci de Regata i per les Instruccions de Regata i les seves possibles modificacions.
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2. PUBLICITAT
2.1
Publicitat – L’autoritat organitzadora podrà obligar als participants a portar publicitat dels patrocinadors de
l'esdeveniment en el casc.

3. ELEGIBILITAT
3.1
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la WS i
les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
3.2
Els participants de nacionalitat o residencia legal en Espanya o que competeixen adscrit a un Club espanyol,
hauran d’estar en possessió de la llicència federativa d’esportista habilitada per la RFEV per l’any vigent, expedida per la
FFAA on resideixi o practiqui l’esport l’esportista, segons “reglamento de licencias de la RFEV”
Pels esportistes estrangers que no posseeixin d’una llicència federativa, hauran d’acreditar que disposen d’una
assegurança d’accidents i malaltia vàlid a Espanya.

4. INSCRIPCIONS
4.1
El formulari d'inscripció es pot descarregar a: www.pativelabarcelona.com
(Alternativament, el formulari d'inscripció pot enviar-se per e-mail a l'oficina del Club Patí Vela Barcelona).
E-mail: club@pativelabarcelona.com
Telèfon Contacte CPVB: 670.089.879
4.2
4.3
4.4

L’ inscripció haurà de realitzar-se abans del 8 d’Abril de 2021. El comitè organitzador es reserva el dret a acceptar
inscripcions rebudes desprès d'aquesta data.
Els drets d'inscripció per regatista son de 15 €. S'haurà de pagar tal i com descriu el punt 4.4 d'aquest Anunci de
Regates.
Formes de pagament:
-

En efectiu o targeta de crèdit a les oficines del CPVB
Transferència: ES61 2100 1310 6802 0011 2748

5. REGISTRE DE PARTICIPANTS
5.1
Cada participant s’haurà de registrar, firmar i confirmar personalment el formulari d'inscripció a l'Oficina de
Regates abans de les 12:00 del dia 10 de d’Abril de 2021.
5.2
Durant el registre els participants hauran de presentar:
- la llicència federativa
- Carnet de classe
- Full autoresponsabilitat ( Annex B)
6. OFICINA DE REGATA
6.1
L'Oficina de Regata estarà situada al edifici principal, a l’oficina del CLUB PATÍ VELA BARCELONA.
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7. PROGRAMA ESPORTIU I SOCIAL
7.1
El programa del TROFEU SOMORROSTRO és el següent:
DIA
HORA
10 d’Abril de 2021
11:30h
12:00h
13:00h
11 d’Abril de 2021
13:00h
Al finalitzar les proves del dia
7.2
7.3

ACTE
Formalització Inscripcions
Reunió de patrons
Senyal atenció 1ª prova
Senyal d’atenció
Acte d’entrega de premis

La reunió de patrons tindrà lloc a la zona de varada del CLUB PATÍ VELA BARCELONA.
El dia 11 d’Abril de 2021, no es podrà donar sortida més tard de les 15:30h.

8. FORMAT DE COMPETICIÓ
8.1
S’ha programat 1 prova diària per la III edició del Trofeu Somorrostro.
8.2
Hi haurà una única classificació per als grups de 1ª categoria i de 2ª categoria.
9 PUNTUACIÓ
9.1
S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa (RRV Apèndix A4).
9.2
NO hi haurà descarts.
9.3
S’hauran de completar un mínim d’una prova per a la validesa del Trofeu.
10 INSTRUCCIONS DE REGATES
Les Instruccions de Regata seran entregades en el moment del registre a petició del participant.
11 MATERIAL I TRUPULANTS
11.1 No es permetran els canvis de tripulant.
11.2 No es permetran els canvis de casc, sense tenir una autorització del comitè tècnic.
12 PREMIS
12.1
S’especificarà al TOA durant el transcurs de la regata.
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13. RESPONSABILITAT
13.1
Tot participant a l’esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador, els Comitès
o qualsevol persona o organisme involucrat a l’organització de l’esdeveniment rebutja qualsevol responsabilitat
per pèrdues, danys, lesions o molèsties que esdevinguessin a persones o coses tant a terra com a mar, com a
conseqüència de la participació a les proves emparades per aquest Anunci de Regata.
Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4 de la Part 1 del RRV, que estableix:
“Es d’exclusiva responsabilitat d’una embarcació decidir si participa a una prova o si continua en regata”.

14. INFORMACIÓ
Per a més informació, si us plau contacti amb l’oficina del CLUB PATÍ VELA BARCELONA:
Telèfon: 670.089.879
E-mail: club@pativelabarcelona.com
Horari d’oficina: De Dilluns a Divendres de 09:00h a 18:00h
Dissabte i Diumenge de 10:00h a 17:00h
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ANNEX A
[NP][DP] Annex A – Protocol de seguretat en relació al COVID-19.
A1. L'accés a les instal·lacions de la regata està condicionat al control de la temperatura corporal.
A2. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a utilitzar mascareta:
1r: en tot local tancat o en llocs oberts quan no es pugui respectar la distància mínima d'1
½ metres.
2n: a l'embarcar en llanxes de salvament i qualsevol embarcació dels Comitès de Regates, Protestes,
Tècnic quan no és puguis respectar la distància mínima d’1 ½ metres.
3r: en les operacions de sortir i entrar a mar quan no es pugui respectar la distància mínima de 2
metres
Les mascaretes i guants hauran llançar-se únicament en els contenidors disposats per a això, degudament
senyalitzats.
A3. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a respectar l'aforament i els
torns d'accés, si escau, a:
1r: vestuaris i dutxes. Està rigorosament prohibit dipositar vestimenta i bosses.
2n: bar, restaurant i salons socials.
3r: l’oficina de regates i sala de jury.
A4. Els participants, entrenadors i persones de suport estan obligats a respectar l'ordre de sortida de vaixells
a l'aigua i guardaran la fila corresponent, evitant avançaments i aglomeracions; els carrets de varada seran
retirats i estibats per personal de l'organització.
A5. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a netejar-se les mans amb
freqüència i, si escau, a l'ús d’hidrogels a disposició en accedir a sales i recintes tancats.
A6. Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a utilitzar els carrils d'una sola
direcció en els seus desplaçaments per l'interior de les instal·lacions.
A7. Els participants, entrenadors i persones de suport obeiran en tot moment qualsevol instrucció raonable
que els siguin donades per l'AO i els seus representants.
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