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GRAN PREMI DE BADALONA 2022 
  PATÍ A VELA 
  9 i 10 de juliol 2022 

 

 ANUNCI DE REGATA 
  
El Club Natació Badalona es complau a convidar-vos a participar al Gran Premí de Badalona 
2022 de la classe Patí de Vela Sènior 1a i 2a categoria, els dies 9 i 10 de juliol de 2022.  
 
1. PRESENTACIÓ 
El GP de Badalona és una regata de nivell 2. El dissabte, després de la regata es farà una 
botifarrada. Els premis de la regata es lliuren a la tradicional "Sopar de Vela" finals de l'any 
al CN Badalona. 
  
2. NORMES  
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 (IR).  

  
*En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de regata prevalen 
aquestes últimes.  

 
3. INSCRIPCIONS   
La participació és gratis. Els participants s' han d' inscriure en una de les 2 opcions: 

1. WhatsApp de la Flota del CN Badalona (per als patinaires del CN Badalona) 
2. E-mail a friederschuon@gmail.com 

 
Juntament amb la inscripció també s'han d'apuntar de forma vinculant a la botifarrada, 
i si precisa, el nombre d' acompanyants. La botifarrada té un cost de 5€/persona i es cobra 
en el menjar en metàl·lic. La botifarrada està subvencionada per la carnisseria 
especialitzada “KarnsFibla”, Badalona. 
  
Per raons de seguretat i de l'organització, data límit per inscriure's és el dijous 7 de 
juliol 20h (GMT+2). A més, l'organització es reserva el dret de limitar el nombre de 
participants. 
 
A l' e-mail, la informació següent és necessari: 

a) Nom patró 
b) # de vela 
c) Categoria (1 o 2) 
d) Número de mòbil per a un grup de WhatsApp  
e) Nombre de comensals a la botifarrada, inclòs el patró  
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4. REGISTRE DE PARTICIPANTS  
No hi ha un registre personal abans de la regata. Es registra només per a WhatsApp o 
e-mail. Així patinaires poden venir d'altres clubs en vaixell directament a la línia de sortida. 
  
  
5. PROGRAMA  
Dia 7 fins a les 20:00h:  Inscripció/Registre participants por WhatsApp o e-mail 
Dia 9 a les 16:30h:  Senyal d'atenció de la prova. (No es donaran senyals de 

sortida a partir de les 18:00h) 
Dia 9 a les 19:30h (aprox.) Botifarrada al CN Badalona 
Dia 10 a les 13:00h:  Senyal d'atenció de la prova. (No es donaran senyals de 

sortida a partir de les 15:00h).  
 
Es programen dues proves. 
   
6. PREMIS  
Hi haurà trofeus per als 3 primers classificats de cada categoria.  
Lliurament de premis en la tradicional "Sopa de Vela" finals de l'any. Se va a anunciar la data 
a temps. 
 
  
7. PUNTUACIÓ  
S'indicarà a les Instruccions de Regata.  
 
  
8. RESPONSABILITAT  
• Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  
• Tots al participants de la regata han de tenir la llicència federativa de l'any 2022 
• El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de 

Regata.  
 
9. INSTRUCCIONS  
Les Instruccions de Regata es publicaran al WhatsApp del GP de Badalona.  
 
10. ALTRES  
• Protecció de dades: Amb la inscripció s'accepta els drets d'imatge / ús de dades 
• Per la temporada alta de platja, no hi ha pàrquing disponible. Recomanem venir en 

tren, bici, moto o en patí de vela. Hi ha espai per a pocs remolcs. 
• El camp de regata és a les aigües per davant del CN Badalona 

 

Club Natació Badalona  

C/ Eduard Maristany 5-7 - 08912 Badalona 
Telèfon: 93.384.34.13  
Adreça del correus electrònic - únicament per al GP Badalona: friederschuon@gmail.com 

Pàgina web: www.cnbadalona.cat  


