
             ANUNCI DE REGATA         
CLUB MARÍTIM CUBELLES 

TROFEU 
3LG 

CLUB ORGANITZADOR :        CLUB MARÍTIM CUBELLES  
CLASSES PARTICIPANTS: PATÍ DE VELA JÚNIOR (3,98) (nivell FCV: 2), PATÍ DE VELA SÈNIOR (5,60) 
(nivell FCV: 2) i OPTIMIST (nivell FCV: 3) 
CATEGORIES: Patí de Vela Júnior: Juvenil , Infantil i Open, Patí de Vela Sènior: A (1ª), B (2ª), B (2ª) Sub 25 i 
C (categories CMC), Optimist: B i C. 
DATES DE CELEBRACIÓ :  27 i 28 de juliol 2019 
 
1  REGLES La regata es regirà per: 
 a) El Reglament de Regates a Vela de la World Sailing (2017-2020). 
 b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela 
 c) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela. 
 d) Les Regles de Classe. 
 e) Les Instruccions de Regata. 
 
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes. 
 
2  ELEGIBILITAT 
 - Tots els participans hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Raglamentació 19 de la ISAF i les Prescrip-
cions RFEV a dita reglamentació. 
 
3  INSCRIPCIONS 
 — Aquesta regata es reservada a las classes: Patí de Vela Júnior, Patí de Vela Sènior i Optimist. 
 — Les inscripcions seran gratuïtes i complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi hauran d'enviar-se a: 
 

CLUB MARÍTIM CUBELLES -  Passeig Marítim s/n – Platja Llarga -  08880 CUBELLES (Barcelona) 
Telf.:  93-895.01.28   Email: cmcubelles@cmcubelles.com  Web: www.cmcubelles.com 

 
  Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents següents: 

a) Llicència federativa de l’any actual, per totes las Classes 
b) Constar com associat de l’ADIPAV en l'any actual, per Patí de Vela Júnior i Patí de Vela Sènior 

  abans del termini de inscripció. 
 
 El termini d'inscripció acabarà el dia 27 de juliol a les 12:00 hores. 
 — El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta data. 
 — El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de la butlleta d'inscripció. 
 
4  REGISTRE DE PARTICIPANTS 

Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata abans de les 11:30 hores del dia 27 de juliol de 
2019   

 El registre es condiciona a la signatura del full de registre, i d’acceptació de responsabilitat. 
 
5  PROGRAMA 
 Dia   27 / 07 / 19   fins a les  12:00 hores.    Registre participants 
 Dia   27 / 07 / 19   a les         12:30 hores.    Senyal atenció 1ª prova  
 Dia   28 / 07 / 19   a les         12:30 hores.   Proves                         
 L'últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:00  hores. 
 Hi ha programada 1  prova perd dia. L’organització es reserva el dret d’afegir una prova més en el mateix dia, eventualment. 
 Proves necessàries per a la validesa del trofeu  1   
 No hi haurà descart de proves. 
 
6  PUNTUACIÓ    S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 
7  PREMIS    Per els dos primers de cada Categoria Juvenil, Infantil i Open de Patí de Vela Júnior, per els dos primers de cada 
Categoria A i B de Patí de Vela Sènior, per el primer de Categoria B Sub 25 i el primer de Categoria C de Patí de Vela Sènior i per als 
tres primers Categoria B i C de Optimist. 
8  RESPONSABILITAT  Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
9  INSTRUCCIONS   Les Instruccions de Regata estaran penjades el TOA a partir de les 10:30 hores del  27/07/19. 

http://www.cmcubelles.com/
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