COPA CATALANA PATÍ DE VELA
- Memorial Cesc Albà -

GRAN PREMI “MICACU”
30 d’ abril i l’1 de maig 2022

ANUNCI DE REGATA
El Club Natació Badalona es complau a convidar-vos a participar a la COPA CATALANA de
la classe Patí de Vela Sènior 1a i 2a categoria, els dies 30 d’ abril i l’1 de maig de 2022.
0. PRESENTACIÓ
ENDAVANT, SEMPRE ENDAVANT!
El vincle entre en Club Natació Badalona i el Patí de Vela és tan estret que no es pot entendre
l’un sense l’altre. La història del Club està lligada a aquesta genuïna i extraordinària
embarcació des del seu origen i sempre n’ha estat una part essencial de la seva activitat
esportiva i social.
El Patí, per la seva banda, és de tothom conegut que, havent estat engendrat per les llavors
del Club Natació Barcelona, fou finalment gestat en les entranyes del nostre Club i parit a la
nostra platja.
Pel nostre Club és, doncs, una enorme satisfacció, oferir les aigües del nostre camp de
regates a tots els i les amics/gues patinaires a qui els vingui de gust gaudir-ne, sabent que
tota la competitivitat esportiva que trobaran a l’aigua tindrà el seu contrapunt amical a la sorra
i a les nostres instal·lacions.
L’edició d’enguany de la Copa Catalana tindrà l’al·licient afegit de compartir nom amb el Trofeu
Gran Premi “Micacu”, Memorial Cesc Albà, patrocinat per Pol Viatges, que a partir d’ara
formarà part del calendari oficial de la classe, amb la voluntat d’esdevenir un nou referent del
calendari anual de la Classe.
Diuen que Cesc ens va deixar l’any passat, però això no és del tot exacte. En Cesc és una
d’aquelles persones que no marxen mai perquè queden incrustades al cor dels que li l’han
conegut i tractat i que graven el seu nom en el marbre viu dels col·lectius dels que n’han
format part.
Patinaire empedreït, amic lleial, treballador incasable, sempre disposat a l’ajut i a l’esforç
col·lectiu, el desànim no formava part del seu repertori vital. Davant qualsevol dificultat de la
vida, la seva frase recorrent era la que encapçala aquesta presentació. Aquest és, doncs, el
nostre homenatge que volem que sigui el de tots i totes els i les patinaires.
Endavant! Sempre endavant!
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A proposta del patrocinador, una part dels drets d'inscripció de cada participant, afegida a
l'aportació voluntària de 10€ (o més) que s'especifica en aquest anunci es destinarà a la
Fundació pel càncer de Ricky Rubio www.therickyrubiofoundation.org , jugador de basquetbol
format al CLUB JOVENTUT BADALONA, entitat de la qual en CESC n’era soci i un entusiasta
i fidel aficionat.
1. 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.
2. INSCRIPCIONS
•
•

Aquesta regata està reservada per a la classe pati a vela 1a i 2a categoria.
Les inscripcions estaran obertes fins al 27 de abril de 2022 a les 12h (Data de la
transferència o del pagament). L'organització podrà admetre inscripcions fins al dia 30,
a les 12h amb una penalització de 5 €. En aquest cas, ja no es pot apuntar als àpats.

•

Preu dret d'inscripció: (3 opcions)
Opció 1: 10 € (només participar)
Opció 2: 30 € (Participar, àpats dissabte i diumenge)
Opció 3: 40 € o més: (Participar, àpats + 10€, o més, a la Fundació
“Ricky Rubio Foundation”, www.therickyrubiofoundation.org)
El pagament s’haurà de realitzar per transferència bancària a
BANKINTER: ES48 0128 0520 4101 0004 8685
Concepte: Copa Catalana + Nom patró + Núm. vela
O es pagarà en efectiu a l’Oficina de Regates / Club
El full de la inscripció s'emplenarà el mateix dia 30 al Club.

•

El comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les
dades de la inscripció.
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3. REGISTRE DE PARTICIPANTS
Cada patró haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les
12:00 h del dia 30 de abril. El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora prevista,
dels següents documents obligatoris:
o
o

Llicència federativa de l'any 2022.
Estar al corrent del pagament dels Drets de Classe (ADIPAV) del 2022.

4. PROGRAMA
Dia 30 fins a les 12:00h:
Dia 30 a les 13:00h:
Dia 1 a les 13:00h:

Registre participants.
Senyal d'atenció de la prova.
Senyal d'atenció de la prova. (No es donaran senyals de sortida
a partir de les 15:00h).

Dia 1 de maig en finalitzar les proves: lliurament de trofeus tot seguit al finalitzar el temps
límit i audiències de protestes.
Hi ha programades un total de 2 proves.
Proves necessàries per a la validesa del campionat: 1 prova
Finalitzades les proves, tindrà lloc a les instal·lacions del Club (dissabte i diumenge) un àpat
per a tots els regatistes que n’hagin fet el pagament previ.
5. PREMIS
•

Hi haurà trofeus per als 3 primers classificats de cada categoria.
El lliurament de premis es farà immediatament després de l’hora límit de les
protestes.

•

Cada participant rebrà un obsequi.

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.
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8. INSTRUCCIONS
• Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 11h del dia 30 de abril, en
el moment de confirmar la inscripció o es podran consultar a la web del club.
9. ALTRES
•

Protecció de dades: Amb la inscripció s'accepta els drets d'imatge / ús de dades

Badalona, març 2022

Club Natació Badalona
C/ Eduard Maristany 5-7 - 08912 Badalona
Telèfon: 93.384.34.13
Adreça de correu electrònic: cnb@cnbadalona.cat
Pàgina web: www.cnbadalona.cat
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