LXXV Campionat d'Espanya de Patí de Vela 2018
29 d'agost a 2 de setembre de 2018
Club Natació Badalona

ANUNCI DE REGATA
El Campionat d'Espanya de la Classe Patí de Vela se celebrarà en aigües de Badalona, entre els dies 29
d'agost i 2 de setembre del 2018, tots dos inclosos. Estarà organitzat pel Club Natació Badalona, per
delegació de la Reial Federació Espanyola de Vela i amb la col·laboració de l'Associació Nacional de la
Classe Patí de Vela (ADIPAV) i la Federació Catalana de Vela.
1. REGLES
1.1. La regata es regirà per les Regles, tal com es defineixen en el Reglament de Regates de Vela de la
WS 2017- 2020
1.2. [DP] Les Regles de la Classe Patí de Vela en vigor.
1.3. El Reglament de Competicions de la RFEV.
1.4. [DP] Les Instruccions de Mesurament (IM) que formen part de les Instruccions de Regata.
1.5. Regles del RRV que es modifiquen:
1.5.1 La regla 44.1 del RRV es modifica de manera que "una Penalització de Dos Girs" es reemplaça
per "una penalització d'Un Gir".
1.5.2 La Regla 40 del RRV "Dispositius Personals de Flotació" serà d'aplicació en tot moment
mentre es trobi a la superfície. Això modifica el preàmbul de la Part 4 del RRV.
1.6. En les regles que regeixen aquesta regata la notació [NP] en una regla significa que la infracció
d'aquesta no serà motiu de protestes entre vaixells. (Modifica la R 60.1(a) del RRV).
2. PUBLICIDAT [NP][DP]
2.1. Es podrà exigir als participants l'exhibició de números de casc i publicitat del patrocinador de
l'esdeveniment (que serà facilitat per l'organització en el moment de confirmar la inscripció). Si
s'infringeix aquesta regla, s'aplicarà la regla 20.9.2 de la Reglamentació de World Sailing
3. ELEGIBILITAT
3.1. Tots els regatistes de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya hauran d'estar en
possessió de la llicència federativa habilitada per la RFEV de l'any en curs. Altres regatistes estaran
en possessió d'una assegurança de responsabilitat civil, de malaltia i accident habilitat per a regates
que cobreixi els possibles accidents que poguessin ocórrer com a conseqüència de participar en
aquest campionat.
3.2. Tots els participants hauran de tenir residència legal a Espanya, ser membres en vigor de
l'Associació Espanyola de la Classe Patí de Vela (ADIPAV) i complir els requisits d'elegibilitat de
World Sailing reflectits en la Reglamentació 19 de WS i les Prescripcions de la RFEV a aquesta
Reglamentació.
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3.3.

3.4.

El Campionat d'Espanya de Patí de Vela és una regata tancada i il·limitada. La RFEV, bé de manera
directa o bé a sol·licitud de la Secretaria Nacional de la Classe, podrà convidar de forma expressa i
personal a tripulacions estrangeres prèvia sol·licitud d'aquestes.
Els regatistes menors de 18 anys hauran de presentar una declaració de consentiment de
participació signada pels seus pares o tutors.

4. CATEGORIES
4.1. En el Campionat d'Espanya de la classe Patí de Vela s'estableixen les següents categories:
- Absolut Masculí i Femení
- Veterans: regatistes que compleixin 56 anys o més durant l’any 2018.
5.
5.1.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s'han de formalitzar necessàriament en l'imprès adjunt i s'han de remetre abans
del dia 26 d'agost del 2018 a:
Club Natació Badalona
C/ Eduard Maristany 5-7 - 08912 Badalona
Telèfon: 93.384.34.13 - Fax: 93.464.36.74
Adreça de correu electrònic: 75CEPV@CNBadalona.cat
Pàgina web: www.cnbadalona.cat

5.2.

Els drets d'inscripció seran de 75€ (60€, per a les inscripcions pagades abans del 16 d'agost).
Les dades per a realitzar la transferència bancària són les següents:
Banc Caixabank: ES49 2100 3030 35 22 0026 0343
Concepte: Nom patró + Núm. Vela
O es pagarà en efectiu a l’Oficina de Regates

5.3.

El Comitè Organitzador es reserva el dret d'admetre les inscripcions que es rebin després de la data
límit indicada en l'apartat 5.1

6 REGISTRE DE PARTICIPANTS
6.1. Cada patró s’haurà de registrar i signar personalment el formulari de registre a l'Oficina de Regates
abans de les 13:00 hores del dia 30 d'agost de 2018.
6.2. El registre serà condicionat a la presentació, abans de l'hora i data assenyalades, dels següents
documents:
- Llicència Federativa d'Esportista per a l'any 2018
- DNI o document identificatiu
- Justificant de transferència dels drets d'inscripció
- Full de Mesura del Campionat degudament emplenada, aprovada i signada
- Per a regatistes estrangers: Segur d'Accidents i Responsabilitat civil per una quantia mínima
de 336.556 Euros.
- Autorització paterna dels menors d'edat.
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7 PROGRAMA
7.1. El programa de l'esdeveniment és el següent:
DATA

HORA
16:00

29 d'agost

16:00 a 20:00
20:00
09:00 a 13:00

ACTE
Obertura Oficina de Regates
Registre de Participants i segellat de material
Cerimònia d'Obertura
Registre de Participants i segellat de material

13:30

Reunió de Patrons

15:30

Primer senyal d'atenció. Dues proves programades

31 d'agost

15:00

Primer senyal d'atenció. Dues proves programades

1 de setembre

13:00

Primer senyal d'atenció. Dues proves programades

13:00

Primer senyal d'atenció. Dues proves programades

16:00

Últim senyal d’atenció

30 d'agost

2 de setembre

7.2.

18:00
Cerimònia de cloenda i lliurament de premis
L'últim dia de regata no es donaran senyals de sortida després de les 16:00 hores.

8
8.1.

INSTRUCCIONS DE REGATA
Les instruccions de regata estaran disponibles a la pàgina web del club organitzador i a l'oficina
de regates en confirmar la inscripció, per a aquells patrons que ho sol·licitin per escrit.

9
9.1.
9.2.
9.3.

FORMAT DE COMPETICIÓ – RECORREGUTS - PUNTUACIÓ
La Classe navegarà en un sol grup.
El recorregut consistirà en recorreguts tipus: triangle o sobrevent-sotavent.
Hi ha programades 8 proves a la regata, dues de les quals hauran de completar-se perquè el
Campionat d'Espanya sigui vàlid. No es navegaran més de dues proves al dia.

10
CONTROL D’EQUIPAMENT [DP]
10.1. El segellat de veles i equip es realitzarà d'acord amb el programa establert a l'apartat 7 d'aquest
Anunci de Regates
10.2. Cap vaixell podrà competir usant equipament que no estigui degudament segellat.
10.3. Els vaixells presentaran a segellat / mesurament com a màxim els elements que es relacionen::
- 3 veles
- 2 màstils
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11
PREMIS
11.1. S'atorgaran plaques de la RFEV com a Campions d'Espanya al vencedor absolut del campionat i
als vencedors en les categories degudament establertes.
11.2. La resta dels premis s'exposarà al TOA abans del començament de la primera prova.
12
RESPONSABILITAT
12.1. Els participants en el Campionat d'Espanya de la classe Patí de Vela ho fan sota el seu propi risc i
responsabilitat.
12.2.

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 aquest Anunci 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."

12.3.

El Reial Decret 62/2008 disposa les condicions de seguretat marítima, de navegació i de la vida
humana al mar aplicables a les proves nàutic-esportives.
Es recorda a tots els participants, entrenadors, tècnics i acompanyants, l'obligatorietat de
mantenir les conductes ètiques i mediambientals per preservar l'entorn. L 'incompliment
d'aquesta norma podrà donar lloc a una acció del Comitè de Regata, del Comitè Tècnic o del
Comitè de Protestes.

12.4.

13
DRETS D'IMATGE [NP][DP]
13.1. Els drets d'imatge pertanyen a perpetuïtat i en exclusiva al Club Natació Badalona i a la Reial
Federació Espanyola de Vela i podran ser cedits, si escau, a les seves empreses patrocinadores.
13.2.

Quan es confirma la inscripció, els participants o els seus pares concedeixen la seva autorització
a perpetuïtat al patrocinador/s, a l'Autoritat Organitzadora, a la RFEV i a l’ADIPAV perquè el seu
nom i la seva imatge o el del vaixell en què participin, puguin ser utilitzats en qualsevol text,
fotografia o vídeo muntatge per a ser publicat o difós per qualsevol mitjà (incloent premsa,
publicitat en TV o Internet) tal com comentaris editorials, informació o publicitat. Així mateix, el
nom i el material biogràfic dels participants podrà ser utilitzat o reproduït per qualsevol mitjà
conegut.

13.3.

L'Autoritat Organitzadora podrà requerir que els vaixells portin càmeres, equips de so i equips
de posicionament.

13.4.

Els tres primers classificats i els vencedors de cada prova hauran d'atendre la conferència de
premsa si així ho sol·licita l'Autoritat Organitzadora.

13.5.

Qualsevol regatista ha d'atendre els mitjans de comunicació si li ho sol·liciten.
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14
CODI DE CONDUCTA [DP]
14.1. Qualsevol persona relacionada directament o indirecte amb la regata ha de complir amb
qualsevol petició raonable d'un oficial i no ha de comportar-se de manera que desacrediti
l'esdeveniment.
14.2.

Qualsevol infracció a aquesta regla serà remesa al Comitè de Protestes i la penalització pot
incloure l'exclusió de l'esdeveniment de qualsevol participant relacionat amb la persona en
qüestió.

15

ACTES SOCIALS
Estan previstos els següents Actes Socials:
- Dinar mariner els dies de regata en finalitzar les proves
- Lliurament de premis el dia 2 de setembre.
- Altres actes socials es publicaran al T.O.A.

16

ALLOTJAMENT
L'agència Pol Viatges, S.L. s'ocuparà desinteressadament d'aconsellar i aconseguir l'allotjament
més apropiat per a cada cas.
Adreça: Carrer de Sant Elies, 11, 08006 Barcelona
www.polviatges.com
Telèfon: 932 41 41 42

17

CONTACTE
La documentació de l'esdeveniment es col·locarà al web del Club Natació Badalona.
www.cnbadalona.cat
Email: 75CEPV@CNBadalona.cat
Persones de contacte: Ferran Gubern / Frieder Schuon
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Annexos

Zona de sortida

Club Natació Badalona
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
LXXV CAMPIONAT D'ESPANYA 2018
CLASSE PATÍ DE VELA
NOM DEL VAIXELL:

NÚM. DE CASC:

NÚM. DE VELA:

NOM DEL PATRÓ:

DOMICILI:

TELÈFON:

E-MAIL:

DATA NAIXEMENT:

VETERÀ: Sí /No

GÈNERE: MASCULÍ / FEMENÍ
VAIXELL LLASTAT:

Sí /No

PES LLAST:

NÚM. LLICÈNCIA RFEV:
CLUB:
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