
 

II GRAN PREMI CABRERA DE MAR

CLASSE PATÍ A VELA I PATI JUNIOR
Club Nàutic Cabrera de Mar

Anunci de regata

El “II GRAN PREMI CABRERA DE MAR” per les classes Patí a Vela i Patí Junior
tindrà lloc en aigües de Cabrera de Mar els dies 10 i 11 de setembre del 2016, organitzat

pel Club Nàutic Cabrera de Mar en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela
(FCV), i la Adipav.

1. REGLES
La regata es regirà per:

1.1 Les regles de regata tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela 
de la ISAF 2013- 2016 (RRV).

1.1.1 Les Prescripcions de la RFEV a RRV en vigor
1.1.2 El reglament de la Classe Patí de Vela en vigor

1.2 S'aplicarà la penalització de puntuació preveu la regla 44.3 del RRV, llevat que, 
es modifica l'apartat b) indicant que no serà necessari mostrar la bandera groga.
1.3 En cas de discrepància entre l'Anunci de Regata i les Instruccions de Regata, 
prevaldran aquestes últimes

2. PUBLICITAT
Els participants en la regata podran exhibir publicitat individual classificada d'acord 
amb la Reglamentació 20 de la ISAF, el Reglament de Competicions de la RFEV i les 
Prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.

3. ELEGIBILITAT
Els participants han de complir els requisits d'elegibilitat de la ISAF. Reglamentació 19 
de la ISAF i les Prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.

4. INSCRIPCIONS
4.1 Les inscripcions podran realitzar-se:
 Telemàticament descarregant el imprès d’inscripció a la web 

www.cncabrerademar.com i enviant-lo al mail: info@cncabrerademar.com
 Físicament a la oficina de regates del club

El terme d'inscripcions serà el dissabte 10 de setembre a les 10:30
Els drets d'inscripció s'estableixen en  20 euros per patí Senior i 10€ per patí Junior.
L'import s'haurà d'abonar via transferència bancaria al compte
ES84 0081 0388 07 0001712178  posant en concepte els cognoms i nom del 
regatista, o bé en efectiu al moment de la inscripció si aquesta es realitza físicament 
a l’oficina de regates 

http://www.cncabrerademar.com/


 

CLUB NAUTIC CABRERA DE MAR
Platja torrent Vinyals, S/N

08349, Cabrera de Mar
TLF, 937591246 / 669315507

e-mail: info@cncabrerademar.com
facebook: https://es-es.facebook.com/clubnauticcabrerademar

4.2 Registre de Participants:
4.2.1. El Registre de participants, obligatori, es realitzarà a l'Oficina de Regates 
com segueix:
4.2.2. Cada patró, haurà de signar personalment la butlleta d'inscripció abans de 
les 10:30 hores del dia 10 de setembre.
4.2.3. La inscripció resta condicionada a la presentació, abans de l'hora 
assenyalada, dels següents documents:

- Llicència Federativa d'esportista per a l'any 2016.
- Estar associat a la Classe per a l'any 2016
- Comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

5. PROGRAMA

DATA HORA ACTE
Dissabte 10 de setembre del 2016 Fins les 10:30 Registre de participants

Dissabte 10 de setembre del 2016 10:30h Reunió de patrons a la 
terrassa

Dissabte 10 de setembre del 2016 12.00h proves

Diumenge 11 de setembre del 2016 11:00h proves

6. FORMAT DE COMPETICIÓ

6.1 En aquest campionat es navegarà en flota.
6.2.1 Per patí junior hi ha programades 2 proves, de les quals hauran de completar 
1 per a la validesa del Campionat.
6.2.2 Per patí senior hi ha programades 4 proves, de les quals hauran de completar 2 
per a la validesa del Campionat.
6.3 Es descartarà una prova amb 4 proves.
6.4 L'últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:30 hores,
excepte després d'una crida general
6.5 No es realitzaran més de dues proves per dia.

7. PUNTUACIÓ

S'aplicarà l'Apèndix A i el sistema de puntuació baixa, descrit a la regla A4.1 del RRV 

mailto:info@cncabrerademar.com


 

8. RECORREGUTS

8.1 Les instruccions de regates mostren  els recorreguts que es desenvoluparan, tant 
per la classe patí senior com per la classe patí Junior.

8.2 El Comitè de Regates podrà mostrar el rumb de compàs aproximat a la balisa 1.

8.3 En cas de canvi de recorregut el CR ho farà de la següent manera:
 Mostrarà triangle verd (si la nova balisa està a esribord de la antiga) o 

cuadret vermell( si la nova balisa està a bavor de la antiga) ( annex 1 i 2 de 
les instruccions d regata). En cas de escorçar o allargar el recorregut, el CR 
de regata ho indicarà mostrant un signe “+” ( allargament de recorregut ), o 
be “-“ ( escurçament de recorregut ) si fos el cas

9. PREMIS

El CNCM atorgarà la següent relació de trofeus:
 Els 3 primers classificats de 1ª categoria
 Els 3 primers classificats de 2ª categoria
 Els 3 primers classificats de la classe junior
 El 1º veterà classificat 
 La 1ª fèmina classificada

10.  RESPONSABILITAT

10.1 Els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

10.2 El Comitè Organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en 
l'organització de l'esdeveniment, rebutgen responsabilitat per pèrdues, danys, lesions
o molèsties que poguessin succeir a persones o coses, tant a terra com a mar, com a 
conseqüència de la participació en les proves emparades per aquestes Instruccions 
de Regata.

Es crida l'atenció sobre la Regla Fonamental 4, Decisió de Regatejar, de la part 1 
del RRV, que estableix:

"És de l'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir si participa en una prova 
o si continua en regata"


