ANUNCI de REGATA

CLASSIFICACIÓ VI VOLTA a MENORCA 2017
Classe Patí de Vela
Club Patí Vela Barcelona
27 i 28 de maig de 2017

1 REGLES La regata es regirà per:
a) El Reglament de Regates a Vela de la ISAF (2017-2020).
b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela
c) Prescripcions de la GuiaEsportiva de la Federació Catalana de Vela.
d) Les Regles i reglament tècnic de l’ADIPAV.
e) Les Instruccions de Regata i els seus annexes que formen part de les mateixes.
2 INSCRIPCIONS
2.1.- El termini d'inscripció acabarà el dia 27 a les 10:00 hores.
2.2.- El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després
d'aquesta hora.
2.3.- Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi hauran
d'enviar-se per mail a: info@pativelabarcelona.com
2.4.- Els drets de inscripció son de 20 € per embarcació i es pagaràn en efectiu i TPV a les
instal.lacions del Club.
2.5.- El Comitè organitzador podrà exigir la presentación dels documents que justifiquin les dades
de la butlleta d'inscripció.
3 REGISTRE DE PARTICIPANTS
3.1.- Tots els participants hauran de cumplir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la
Reglamentació 19 de la ISAF i les Prescripcions RFEV
a dita reglamentació.
3.2.- Cada patró haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata abans de
les 11:00 hores del dia 27 de maig de 2017.
El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora prevista dels següents documents:
a) Llicència federativa de l'any actual.
b) Estar al corrent dels drets de la classe.
4 PROGRAMA
Dia 27 / 5 / 17 fins a les 11: 00 hores. Registre participants
Dia 27 / 5 / 17 a les 13: 00 hores. Senya latenció 1ª prova
Dia 28 / 5 / 17 a les 13: 00 hores. Proves
- L'últimdia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:00 hores.
- Hi ha programades 2 proves.
- Proves necessàries per a la validesa del Trofeu 1.

5 PUNTUACIÓ
Segons Apèndix A del RRV s’aplicarà la puntuació BAIXA.
6 RESPONSABILITAT
Totsels participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

7 INSTRUCCIONS
Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 10:00 hores del dia 27 de maig de 2017
en el moment de confirmar l’inscripció.
El Club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci (Regla 88.2 RRV)
8 Places Volta Menorca VI
Hi hauràn 8 places per anar a Menorca.
Obtindran el dret a participar a la VI Volta Menorca els primers classificats d’aquesta prova
classificatoria celebrada al Club Patí a Vela Barcelona, amb una excepció, i és que no podrán
repetir participació a la volta Menorca aquells que ja l’hagin celebrat excepte els 4 primers.
Per ser candidat ferm a participar s’haurà de confirmar abans del dia 1 de juny.

