ANUNCI DE REGATA
TROFEU
GARRAF CUP
CLUB ORGANITZADOR : CLUB NÀUTIC DE SITGES
CLUBS PARTICIPANTS: NOMES PODEN PARTICIPAR ELS CLUBS QUE PERTANYEN A LA COMARCA DEL
GARRAF
NAVEGANTS PARTICIPANTS: NOMES PODEN PARTICIPAR ELS NAVEGANTS QUE TINGUIN LA LLICÈNCIA DE
LA FCV PER UN DELS CLUBS DE LA COMARCA DEL GARRAF.
CLASSES PARTICIPANTS: PATÍ DE VELA JÚNIOR (3,98), PATÍ DE VELA SÈNIOR (5,60).
DATES DE CELEBRACIÓ: 27 i 28 de setembre
1 REGLESLa regata es regirà per:
a) El Reglament de Regates a Vela de la ISAF (2013-2016).
b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela
c) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
d) Les Regles de Classe.
e) Les Instruccions de Regata.
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.
2 ELEGIBILITAT
- Tots els participans hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Raglamentació 19 de la ISAF
i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
3 INSCRIPCIONS
— Aquesta regata es reservada a las classes: Patí de Vela Júnior, Patí de Vela Sènior.
— Les inscripcions seran gratuïtes i complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi hauran d'enviar-se
a:
CLUB NAUTIC DE SITGES - Espigó de Llevant s/n – 08870 Sitges (Barcelona)
Telf.: 93-7432057// Email: cns@nauticsitges.com // Web: www.nauticsitges.com
Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents següents:
a) Llicència federativa de l’any actual, per Patí de Vela Júnior i Patí de Vela Sènior.
b) Constar com associat de l’ADIPAV en l'any actual, per Patí de Vela Júnior i Patí de Vela Sènior
abans del termini de inscripció.
El termini d'inscripció acabarà el dia 27 de setembre a les 12:00 hores.
— El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta data.
— El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de la butlleta
d'inscripció.
4 REGISTRE DE PARTICIPANTS
Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata abans de les 12:00 hores del dia
27 de setembre de 2014
El registre es condiciona a la signatura del full de registre, i d’acceptació de responsabilitat.
5 PROGRAMA
Dia 27 / 09 / 14 fins a les 12 : 00 hores. Registre participants
Dia 27 / 09 / 14 a les
13 : 00 hores. Senyal atenció 1ª prova
Dia 28 / 09 / 14 a les
12 : 30 hores. Proves
L'últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:00 hores.
Hi han programades 3 proves. No es faran més de 2 proves per dia.
Proves necessàries per a la validesa del trofeu 1
No hi haurà descart de proves.
6 PUNTUACIÓ: S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
El Club Guanyador del Trofeu Garraf Cup de Patí de Vela Sènior serà el que tingui menor puntuació de la suma de
les classificacions dels 5 millors classificats de la general de Patí de Vela Sènior i el Club Guanyador del Trofeu
Garraf Cup de Patí de Vela Júnior serà el que tingui menor puntuació de la suma de les classificacions dels 3 millors
classificats de la general de Patí de Vela Júnior.
7 PREMIS: Únicament hi haurà un trofeu per el Club guanyador de la Garraf Cup de cada Classe que no serà de
propietat i passarà al proper any, també hi haurà un pernil per el Club guanyador de la Garraf Cup de cada Classe.
8 RESPONSABILITAT: Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
9 INSTRUCCIONS: Les Instruccions de Regata estaran penjades el TOA a partir de les 11:00 hores del 27/09/14.
10
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata. (R89.2(a) del RRV)

