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Campionat de Catalunya de Patí de Vela Júnior  
19 i 20 de maig de 2018 

 

ANUNCI DE REGATA 
Campionat de Catalunya de Patí de Vela Júnior es celebrarà del 19 al 20 de maig de 2018 en aigües costaneres del 

Prat de Llobregat, organitzat per la Federació Catalana de Vela, en col·laboració amb el Club Marítim Prat i 
l'Associació Internacional de Patí de Vela. (ADIPAV) 

 
1.  REGLES 
 
1.1  La regata es regirà per les “Regles” tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de World 

Sailing 2017-2020. 
 
1.2  En cas de conflicte entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata, prevaldran les últimes. 
 
1.3  Publicitat – L'autoritat organitzadora podrà obligar als participants a portar publicitat dels patrocinadors de 

l'esdeveniment en el casc. 
 
2.  CLASSES PARTICIPANTS 
 
2.1  Aquest Campionat està destinat a la classe Patí de Vela Júnior. 
 
3.  REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ 
 
3.1  Els participants hauran d'estar en possessió de la Llicència Federativa 2018. 
 
3.2  Estar al corrent de pagament amb l'Associació Internacional de Patí a Vela (ADIPAV) 
 
4.  INSCRIPCIONS 
 
4.1  El formulari d'inscripció adjunt haurà de enviar-se a: regateselprat@gmail.com 
 
4.2  Els drets d'inscripció per regatista són de 25€ i hauran de pagar-se tal com descriu el punt 4.4 d'aquest 

Anunci de Regata. 
 
4.3  La inscripció haurà de realitzar-se abans del 13 de maig del 2018. El comitè organitzador podrà acceptar 

inscripcions rebudes després d'aquesta data, amb un sobrecàrrec de 10€ 
 
4.4  Formes de pagament: 
 

Per transferència : 
Banc: La Caixa 

IBAN: ES93 2100 8636 1802 0011 0132 
REFERENCIA: CCJ  Nº DE VELA 

(Si us plau, si utilitza aquest mètode de pagament, indiqui el seu club o nombre de vela com a referència i conservi 
el rebut per evitar qualsevol malentès) 
 

En efectiu o amb targeta de crèdit en l'oficina del Centre Municipal de Vela el Prat 
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5.  REGISTRE DE PARTICIPANTS 
 
5.1  Cada participant haurà de registrar-se i signar personalment el formulari d'inscripció en l'Oficina de Regata 

abans de les 11:30 del 19 de maig. 
 
5.2  Les Instruccions de Regata estaran publicades al TOA. 
 
6.  OFICINA DE REGATA 
 
6.1  L'Oficina de Regata estarà situada a la planta baixa del Centre Municipal de Vela el Prat. 
 
7.  VAIXELLS I EQUIPAMENT 
 
7.1    En cas de danys, els vaixells i l'equipament solament podran ser substituïts amb autorització escrita del 

Comitè de Regata o de Protestes. 
 
8.  PROGRAMA 
 

8.1 Programa: 
 

Data Hora Descripció 

Dissabte, 19 de maig 

9:00-11:00h Inscripcions 

13:00h 
Senyal de atenció  

de la 1ª prova  

Desprès de les proves  Ranxo 

Diumenge, 20 de maig 

12:00h Proves 

Desprès de les proves 
del dia. 

Ranxo 

17:00 Entrega de premis 
 

 
8.2.  El dia 20 de maig qualsevol prova a la qual no s'hagi donat senyal d'atenció abans de les 15:00 hores serà 

anul·lada. 
 
9.  FORMAT DE COMPETICIÓ 
 
9.1  S'han programat 5 Proves 
 
9.2  Haurà de completar-se un mínim de 1 prova perquè el campionat sigui vàlid. 
 
9.4  Hi haurà Classificació conjunta per a la Classe Patí de Vela Júnior amb les seves 3 categories: Infantil (<= 14 

anys), Juvenil (15 a 18 anys) i Open (>= 19 anys). 
 
10.  PUNTUACIÓ 
 
10.1  S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa (RRV Apèndix A4) 
 
10.2  S'exclourà el pitjor resultat de la sèrie, per 4 proves completades. 
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11.  PREMIS 
 

El 20 de maig es lliuraran els corresponents premis a: 
 Els tres primers classificats absoluts  
 El primer classificat Categoria Infantil  
 El primer classificat Categoria Juvenil  
 El primer classificat Categoria Open  
 La primera classificada absoluta Fèmina 
 Els tres primers classificats Categoria Infantil  
 Els tres primers classificats Categoria Juvenil  
 Els tres primers classificats Categoria Open  

 
 
12.  RESPONSABILITAT 
 
Tot participant en l'esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
El Comitè Organitzador, els Comitès o qualsevol persona o organisme involucrat en l'organització 
de l'esdeveniment rebutja responsabilitat alguna per pèrdues, danys o lesions o molèsties que poguessin  
esdevenir a persones o coses tant en terra com en el 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 de la Part 1 del RRV que estableix:  
 
“És d'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir si participa en una prova o si contínua en regata”. 
 
13.  INFORMACIÓ 
 
Per a qualsevol altra informació, per favor contacti amb l'oficina del Centre Municipal de Vela el Prat 

 
Tel.: +34 933 790 050 Ext. 5090 

Mòbil: 697 11 57 49 
Director Regata : +34 670 775 966 (Carlos García) 

 
E-mail: mailto:c.garcia@velaelprat.com 

 
Adreça: Pg. de la Platja, 3 El Prat de Llobregat – BCN - (SPAIN) 

 
Horari: de dimarts a diumenge de 9:00  a 14:00 h. 

 
 
 
 

 

 

 

https://www.google.es/search?source=hp&ei=xGx9Wt6SMJLRkwW2xYqoDw&q=vela+el+prat&oq=vela+el+&gs_l=psy-ab.3.0.35i39k1l2j0l5j0i22i30k1l3.999.2171.0.2788.9.8.0.0.0.0.220.1130.0j7j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.8.1128.0..0i131k1j0i67k1j0i131i67k1.0.NJIXItjxHO4
mailto:c.garcia@velaelprat.com
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓN  - Campionat de Catalunya Patí de Vela Júnior  
 

Categoria:      Infantil (<= 14 anys)       Juvenil (15 a 18 anys)        Open  (>= 19 anys) 
 

 
Nº VELA/SAIL Nº:                             NOM DEL VAIXELL/ BOAT NAME:       
 
PAÍS/ COUNTRY:                   FEDERACIÓN/FEDERATION:   
 
PATRÓ/HELMSMAN:    
             
DATA DE NAIXEMENT/DATE OF BIRTH:       
 
E-MAIL:                    TELEFONO/TELEPHONE:       
                                                               
CLUB:                    Nº LICENCIA/LICENSE:        
 
 
Per formalitzar la inscripció podeu enviar aquest formulari a: regateselprat@gmail.com 
Els drets de inscripció per regatista son de 25€   
 
Accepto sotmetrem a les Regles de Regata a Vela de la World Sailing , a les regles de la classe , a l’Anunci de Regata 

i a les Instruccions de Regata, així com admeto les penalitzacions  que em puguin ser imposades i altres accions  

que es puguin prendre  a l’empara d’aquestes regles, supeditades a les apel·lacions i revisions en elles previstes, 

com decisions definitives en qualsevol dels assumptes  relatius a  aquelles regles, acceptant no sotmetre cap 

d’elles al coneixement de cap jutjat o tribunal. 

Reconec que tal com indica la Regla Fonamental 4 del Reglament de Regates a Vela, es de la meva exclusiva 
responsabilitat decidir si  prenc o no la sortida o si continuo en la prova, i accepto no sotmetre a cap  jutjat o 
tribunal  qualsevol assumpte relatiu  a tal decisió  i a les seves conseqüències. 
 
Sí ☐ No ☐ Autoritzo la Federació Catalana de Vela a captar i publicar fotografies, vídeos i veus d’acord amb els 
requeriments de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar a la pròpia imatge, i amb els de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, a l’efecte únic i exclusiu de les finalitats legítimes per a les quals s’han obtingut aquestes dades i 
sempre que es respecti de forma estricta l’honor i la intimitat del/la menor. 
 
 
Signat, 

 


