GRAN PREMI DE BADALONA - CLUB NATACIÓ BADALONA
Classe Patí a Vela 1a i 2a categoria
17 i 18 de març de 2018

ANUNCI DE REGATA
1. REGLES
La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela, edició 2017-2020.
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.

2. PUBLICITAT
Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la
Reglamentació́ 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació

3. ELEGIBILITAT
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la ISAF
i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.

4. CAMPO DE REGATA
Les regates es muntaran al mar entre Badalona i el Masnou, prop de Montgat

5. INSCRIPCIONS
Per a la inscripció falta cal enviar un WhatsApp amb aquestes dades al mòbil 696.48.85.23
Dates necessaris: Nom i cognom, Classe, Nº de Vela, Número de Llicencia i Club
Els drets d’inscripció són gratis
Ø El termini de la inscripció acabarà el divendres 16 de març a les 18 hores.
Ø El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin desprès d'aquesta
data.
Ø El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de la
d’inscripció.

6. REGISTRE DE PARTICIPANTS
No caldrà la signatura del full de registre, l’enviament de la inscripció per whatsApp serà l’acceptació de
responsabilitat .

7. PROGRAMA
Data

Hora

Acte

Dissabte 17 de març
Diumenge 18 març

12:30 h
12:30 h

Senyal atenció 1a prova
Senyal d atenció

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:00 hores - Hi ha programades 2
proves. No es faran més de 2 proves diàries.
Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1.
No es descartarà cap prova.

8. FORMAT DE COMPETICIÓ:
El format de competició serà en flota.

9. PUNTUACIÓ:
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.

10. PREMIS:
Es lliuraran: Als 3 primers absoluts de primera i als 3 primers de segona

11. RESPONSABILITAT:
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

12. MODIFICACÓ DEL ANUNCI:
El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.

