
                                                            
 

Campionat de Catalunya de Patí a Vela Júnior 2023 Club Nàutic de Sitges 

54è Campionat de Catalunya de Patí a Vela Júnior  
15 i 16 d’abril de 2023 

 

ANUNCI DE REGATA 
El 54è Campionat de Catalunya de Patí a Vela Júnior es celebrarà del 15 i 16 d’abril de 2023 en aigües de Sitges, 
organitzat pel Club Nàutic de Sitges, per delegació de la Federació Catalana de Vela. 
 
1.  REGLES 
 
1.1  La regata es regirà per les “Regles” tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la World 

Sailing 2021-24 (RRV). 
 
1.2  Regles de Classe Patí Junior. 
 
1.3  Regles d’equipament WS. 
 
1.4  La Guia Esportiva de la FCV. 
 
1.5 La RRV 90.3.(e)(3) serà d’aplicació. 
 
1.6 En cas de conflicte entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata, prevaldran les últimes i les seves 

eventuals modificacions. 
 
1.7 Publicitat – L'autoritat organitzadora podrà obligar als participants a portar publicitat dels patrocinadors de 

l'esdeveniment en el casc. 
 
 
2.  CLASSES PARTICIPANTS 
 
2.1  Aquest Campionat està destinat a les classe Patí a Vela Júnior. 
 
 
3.  REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ 
 
3.1  Els participants hauran d'estar en possessió de la Llicència Federativa d’Esportista 2023. 
 
3.2  Estar al corrent de pagament amb l'Associació Internacional de Patí a Vela (ADIPAV) 
 
 
4.  INSCRIPCIONS 
 
4.1  S’ha d’emplenar el Formulari d'Inscripció d’aquest enllaç: https://forms.gle/XnFNfrCz1a3nndJd9 

4.2  Els drets d'inscripció per regatista són de: 
- 25€ regatista si la inscripció es realitza fins el dissabte 8 d’abril (dissabte inclòs) 
- 40€ regatista si la inscripció es realitza a partir del diumenge 9 d’abril. 

 
Hauran de pagar-se tal com descriu el punt 4.3 d'aquest Anunci de Regata. 
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4.3  Formes de pagament: 

- Amb targeta Bancaria a través d’un enllaç que s’enviarà per correu. 
- Per transferència : 

Banc: BANC SABADELL 
IBAN: ES83 0081 0063 2500 0198 1801 

REFERENCIA: CCJ  NOM REGATISTA I Nº DE VELA 
  

(Si us plau, si utilitza aquest mètode de pagament, indiqui el seu nom i número de vela 
com a referència i conservi el rebut per evitar qualsevol malentès, i envieu una còpia del 
pagament a cns@nauticsitges.com ) 

 
 
5.  REGISTRE DE PARTICIPANTS 
 
5.1 Cada participant haurà de passar a signar personalment el formulari d'inscripció a l'Oficina de Regata abans 

de les 11:00 del 15 d’abril, on es validarà la Llicencia Federativa i el Carnet de Classe. 
 
5.2  Les Instruccions de Regata estaran publicades al TOA Virtual. 
 
 
6.  OFICINA DE REGATA 
 
6.1  L'Oficina de Regata estarà situada a la entrada del Club Nàutic de Sitges 
 
 
7.  VAIXELLS I EQUIPAMENT 
 
7.1       En cas de danys a l’embarcació, eixàrcia o veles, podran ser substituïts amb autorització escrita del Comitè 

de Regata. 
 
 
8.  PROGRAMA 
 

8.1 Programa: 
 

Data Hora Descripció 

Dissabte, 15 d’abril 

De 10:00h a 11:00h Registre de participants 

13:00h 
 

1er Senyal de atenció 
  

Diumenge, 16 d’abril 

12:30h 1er Senyal de atenció 

Desprès de les proves 
del dia. 

 
Lliurament de Trofeus  
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8.2.  El dia 16 d’abril  no es donarà cap senyal d’atenció després de les 15.30h 
 
 
9.  FORMAT DE COMPETICIÓ 
 
9.1  S'han programat 4 Proves 
 
9.2  Haurà de completar-se un mínim de d’1 prova perquè el campionat sigui vàlid. 
 
9.3  Hi haurà Classificació conjunta per a la Classe Patí a Vela Júnior amb les seves 3 categories: Infantil, Juvenil i 

Open. 
 
10.  PUNTUACIÓ 
 
10.1  S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa (RRV Apèndix A4) 
 
10.2  S'exclourà el pitjor resultat de la sèrie, per cada 4 proves completades. 
 
11.  PREMIS 
 

El 16 d’abril es lliuraran els corresponents premis als: 

 Els tres primers de la classificació general. 

 Els tres primers en categoria infantil (<= 14 anys, es a dir, nascuts al 2009 o després) (mínim 5 
participants) 

 Els tres primers en categoria juvenil ( de 15 a 18 anys, es a dir, nascuts entre 2005 i 2008 inclosos) 
(mínim 5 participants) 

 El primer en categoria fèmina (mínim 5 participants) 

 El primer en categoria Open (>= 19 anys, nascuts al 2004 o abans) (mínim 5 participants) 
 
 
12.  RESPONSABILITAT 
   
Tot participant en l'esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
El Comitè Organitzador, els Comitès o qualsevol persona o organisme involucrat en l'organització 
de l'esdeveniment rebutja responsabilitat alguna per pèrdues, danys o lesions o molèsties que poguessin  
esdevenir a persones o coses tant en terra com en el mar, com a conseqüència de la participació en 
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:  
 
“És d'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir si participa en una prova o si continua en regata”. 
 
13.  INFORMACIÓ 
 
Per a qualsevol altra informació, si us plau, contacteu amb l'oficina del Club Nàutic de Sitges: 

 
Tel.: +34 93 743 20 57 

E-mail: cns@nauticsitges.com 
Adreça: Espigó de Llevant s/n – 08870 Sitges (BCN) 
Horari: de dilluns a diumenge de 10:00  a 18:00 h. 
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