
                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

ANUNCI DE REGATA COMBINADA ESQUI - VELA 
                TROFEU BEATRIZ FUREST – “BF” 
                     Classe Patí de Vela 

 
 
El Club Pati Vela Barcelona en col·laboració amb Adipav es complau en anunciar l’organització del 
TROFEU BF per a la classe Patí de Vela Sènior 1ª i 2ª categoria. 
 
1. REGLES 
 
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. 
 
La cursa es regirà per:  Crono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INSCRIPCIONS 
 
Els drets d’inscripció s’estableixen en 55 €. El pagament s’ha de fer mitjançant transferència 
bancària al numero de compte:  ES42 0182 8611 7702 0015 2859 (BBVA), abans del dimarts dia 21 
de març. 
Una vegada feta la transferència enviar comprovant de pagament al “e-mail”:  tresorer@adipav.org 
 
Els drets d’inscripció donen dret a:   
Dia 24.03.17: Tancament de pista d’esquí + marcatge + crono + forfait d’1 dia Masella adult + 

Assegurança  
Dia 25.03.17: Regata al Club Pati Vela Barcelona 
Dia 25.03.17:   Berenar-sopar en el restaurant del Club Pati Vela Barcelona amb lliurament de 
premis.  El preu per els  acompanyants que vulguin assistir al berenar-sopar és de  20,00 euros que  
també s’haurà de pagar mitjançant transferència bancària al numero de compte d’Adipav:  ES42 
0182 8611 7702 0015 2859,   en el mateix termini d’abans del dimarts dia 21 de març. 
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El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta 
data. 
 

 
3. REGISTRE DE PARTICIPANTS 
 
Cada patró haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 12:30 
hores del dia 25 de  març a les oficines del Club Pati Vela Barcelona. El registre es condiciona a la 
presentació, abans de l'hora prevista dels següents documents: 
 
-Llicència federativa de l'any actual. 
-Estar al corrent del pagament dels Drets de Classe de 2017. 

 
 
4. PROGRAMA 

 
Data Lloc de trobada Activitat Horari 

Divendres 24.03.17 Porta d’oficines de Masella Competició: Pista Stàdium 09.00 h 

Dissabte 25.03.17 Club Pati Vela Barcelona Regata: Aigües CPVB 12.00 h 

Dissabte 25.03.17 Club Pati Vela Barcelona Berenar-sopar lliurament premis 18.00 h 

 
Dia 24 fins a les 09.00 h trobada a les oficines de Masella 
Dia 25 a les 12:00 hores Registre de participants de la regata 
Dia 25 a les 13:00 hores Senyal d'atenció de la prova 
Dia 25 a les 18.00 h Berenar-sopar al restaurant del Club Pati Vela Barcelona amb lliurament de 
premis. 
 

 
5. PREMIS 
 
Als primers classificats de cada modalitat i als 3 primers classificats de la combinada. 
 
 
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. 
 
 
8. INSTRUCCIONS:   
 
Les Instruccions de Regata estaran penjades en el tauler d’anuncis. 

 



                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

9. PARTICIPACIÓ EXTRAORDINÀRIA: 
 
Si donat la singularitat de la competició presentada hi hagués algun acompanyant que volés 
participar en la competició d’esquí sense voler participar en la regata,  s’acceptaria la seva inscripció 
i participació en les mateixes condicions (55,00 €) dels regatistes tenint dret al següent: 
  

 Tancament de pista d’esquí + marcatge + crono + forfait d’1 dia Masella adult + Assegurança 
 Berenar-sopar en el restaurant del Club Pati Vela Barcelona amb lliurament de premis 
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