GRAN PREMI BADALONA 2016
ANUNCI DE REGATA

CLUB NATACIÓ BADALONA
4 i 5 de juny de 2016
Patí català (N2)

ANUNCI DE REGATA
1. REGLES
1.1.
1.2.
1.3.

Reglament de regates a vela RRV 2013-2016
S’aplicarà la penalització d’un sol gir de 360º prevista per la regla 44.2 del RRV.
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata, prevaldran les
Instruccions.

2. CLASSE PARTICIPANT
Al Gran Premi Badalona 2016 hi participaran únicament embarcacions de la classe Patí de Vela
Sènior, de 1ª i 2ª categoria.

3. INSCRIPCIONS
3.1.
3.2.
3.3.

Tots els participants hauran d’omplir i lliurar el formulari d’inscripció el dia 4 de juny
d’11 a 12h, a l’oficina de regata.
El preu de la inscripció serà de 15€ i s’abonarà en metàl·lic en el moment del registre de
participació.
La inscripció només serà vàlida si el patró compleix els següents requisits:
- Llicència federativa del 2016
- Carnet ADIPAV 2016
- Pagament de la inscripció dins del termini establert

4. REGISTRE
Els participants confirmaran la seva inscripció signant el registre el dia 4 de juny d’11 a 12h, a
l’oficina de regata.

5. PROGRAMA
- 4 de juny d’11 a 12h
Registre de participants
- 4 de juny a les 13h
Senyal d’atenció 1ª prova
- 5 de juny a les 13h
Senyal d’atenció 2ª prova
No es donaran sortides més tard de les 14h30.
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6. COMPETICIÓ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

El format de competició serà en flota, conjuntament les categories 1ª i 2ª.
Es disputaran un mínim d’1 prova i un màxim de 2 proves.
No es descartarà cap resultat.
El Gran Premi serà vàlid a partir d’una prova disputada
La puntuació aplicada serà a la baixa, segons l’Apèndix A del RRV.
Obtindran premi els 3 primers classificats de 1ª i 2ª categoria.
El lliurament de premis es farà al sopar de final de temporada.

7. RESPONSABILITAT
7.1.
7.2.

7.3.

Tots els participants actuaran sota la pròpia responsabilitat i risc.
El Comitè Organitzador refusa qualsevol responsabilitat sobre pèrdues, danys o lesions
que puguin ocórrer i afectar a persones o objectes en el transcurs de les proves o
estones adjacents, tant si és a mar com si és a terra.
És voluntat d’aquest Comitè recalcar la responsabilitat de la decisió regatejar per part
del propi participant, tal com estableix la Regla Fonamental #4 del RRV, que diu: "Es de
la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa
en regata".

8. APARCAMENT
Als participants visitants se’ls facilitarà un espai d’aparcament proper al club.

Badalona 26 de maig de 2016.
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