
 ANUNCI DE REGATA 

 

DENOMINACIÓ DE LA REGATA  REGATA SOCIAL CLUB VELA SANT ANTONI 2022 
CLUB ORGANITZADOR        .CLUB VELA SANT ANTONI. 

CLASSE/S PARTICIPANT/S   PATI DE VELA 1ª , 2ª i CATEGORIA C 
DATES DE CELEBRACIÓ     13 I 14 D’AGOST DE 2022 

 
 
 
 
1  REGLES La regata es regirà per: 
 a) El Reglament de Regates a Vela 2021-2024 (RRV). 
 b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela 
 c) Les Regles de Classe. 
 d) Les Instruccions de Regata. 
  e) Aquest anunci de regates (excepte el que quedi modificat a les instruccions de regates). 
 
2  INSCRIPCIONS 
  — Les inscripcions seran complimentades necessàriament en la butlleta d’inscripció a l’Oficina de Regata. 
El termini d'inscripció acabarà el dia 13/8 a les 12 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. 
 
4  PROGRAMA 
 Dia   13..................   a les       ...12......... hores.    Senyal atenció proves.                          
 Dia   14..................   a les       ...12......... hores.    Senyal atenció proves.                          
  
   Hi ha programades 4 proves. No es farà més de 2 proves per dia. 
  Si es fan les 4 proves hi haurà un descart. 
  Proves necessàries per a la validesa del trofeu: 1 
 
 
6  PUNTUACIÓ S'indicarà a les Instruccions de Regata. 
 
7  PREMIS  Hi haurà un premi pels tres primers classificats de cada categoria. 
 
8  RESPONSABILITAT  Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
9  INSTRUCCIONS  Les Instruccions de Regata estaran disponibles a partir de les 11 hores del dia 
13 d’Agost de 2022.  
 
 
 
 

             


