81 è TROFEU LA MERÇE
GRAN PREMI DE BARCELONA
23 i 24 de setembre 2017

ANUNCI DE REGATA
Classe Patí a Vela
El Club Natació Barcelona es complau en anunciar l’organització del 81 è TROFEU DE LA MERÇE
(nivell 2 – puntuable Circuit ADIPAV) per a la classe Patí de Vela Sènior 1ª i 2ª categoria per els
dies 23 i 24 de setembre del 2017.

1 REGLES
La regata es regirà per:
a) El Reglament de Regates a Vela de la ISAF en vigor.
b) Prescripcions de la Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
c) Les regles de Classe.
d) Les Instruccions de Regata.

2 INSCRIPCIONS
Els drets d’inscripció s’estableixen en 20 €. El pagament es podrà fer efectiu en el moment de formalitzar la
inscripció.
Cada regatista rebrà una camiseta commemorativa de la regata
Les inscripcions es poden enviar per e-mail a:
vela@cnb.cat
El termini de la inscripció acabarà el dia 22 de setembre a les 20:00 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 del butlletí
d'inscripció.

3 REGISTRE DE PARTICIPANTS
Cada patró haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les
abans de les 12 h del dia 23. El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora prevista
dels següents documents obligatoris:
-Llicència federativa de l'any 2017.
-Estar al corrent del pagament dels Drets de Classe (ADIPAV) del 2017.
Hi haurà pàrquing gratuït per a tots aquells regatistes vinguts d´altres clubs i que ho necessitin.

Els acompanyants podran gaudir de les instal·lacions del CNB durant aquets 2 dies de regata

4 PROGRAMA
Dia 23 fins a les 11:30 h Registre participants
Dia 23 i 24 a les 13:00 h Senyal d'atenció de les proves
L'últim dia no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores
Dia 23 entrega de trofeus tot seguit al finalitzar temps límit i audiències de protestes
Hi ha programades un total de 2 proves.
Proves necessàries per a la validesa del Trofeu:
- 1 prova

5 PREMIS
Hauran trofeus per als 3 primers classificats de 1ª categoria i per els 3 primers calssificats de 2ª
categoria.
L´entrega de premis es farà immediatament desprès de l´hora límit de les protestes.
Seguidament un pica-pica per a tots els participants

6 PUNTUACIÓ
S'indicarà a les Instruccions de Regata.

7 RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata.
Aquest Anunci de Regata no forma part de les Regles que regeixen la Regata i pot modificar-se en
cas necessari.

8 INSTRUCCIONS
Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 10:30h del dia 23 de setembre, en el
moment de confirmar la inscripció o es podran consultar a la web del club.

Barcelona, setembre 2017

