
ANUNCI DE REGATA
DENOMINACIÓ DE LA REGATA REGATA A LES FORMIGUES/BALILLES 2018
CLUB ORGANITZADOR .CLUB VELA SANT ANTONI.
CLASSE/S PARTICIPANT/S PATI DE VELA 1ª I 2ª CATEGORIA
DATES DE CELEBRACIÓ 4 i 5 D’AGOST

1 REGLES La regata es regirà per:
a) El Reglament de Regates a Vela 2013-2016 (RRV).
b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela
c) Les Regles de Classe.
d) Aquest anunci de regates.
e) Instruccions orals abans de cada prova.

2 INSCRIPCIONS
— Les inscripcions seran complimentades necessàriament en la butlleta d’inscripció al local del club. El termini

d'inscripció acabarà el dia 4/8 a les 11 hores.
— El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta data.
— El Comitè organitzador exigirà la presentació dels documents que justifiquin les dades de la butlleta

d'inscripció.

3 REGISTRE DE PARTICIPANTS
Cada participant haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata.
El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora prevista dels següents documents:

a) Llicència federativa de l'any actual.
b) Carnet de Classe de l'any actual.
c) Full d’acceptació de responsabilitat. Signat pel Pare o Mare o Tutor legal en cas de que el participant

sigui menor.

4 CONTROL DE SORTIDA I ARRIBADA.
Abans i després de cada regata, tots els participants estan obligats a signar en el full de CONTROL DE
SORTIDA I ARRIBADA, la intenció de sortir, i l’arribada a la platja. L’incompliment d’aquesta norma
repercutirà amb 3 punts de penalització a la classificació de la prova del dia.

5 RECORREGUT
El recorregut dependrà de la direcció del vent:

a). Si fa Gregal-Llevant: Sortida de la platja del CVSA (amb handicap), Illes Formigues per babord i
arribada a la platja del CVSA respectant el canal.

b). Si fa Migjorn-Garbí: Sortida de la platja del CVSA (amb handicap), Illes Balilles per babord i arribada a la
platja del CVSA respectant el canal.

c). Si fa qualsevol altre vent o condicions de navegació complicades, recorregut olímpic.

6 PROGRAMA
Dia 4................ a les ...12......... hores. Sortida 1er participant.
Dia 5................ a les ...12......... hores. Sortida 1er participant.

Hi ha programades 2 proves.

7 PUNTUACIÓ Es farà servir el sistema de puntuació a la baixa del RRV.

8 PREMIS El repartiment de premis es farà al sopar social.

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