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16è. DESAFIAMENT 2019 
ANUNCI DE REGATA 
CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 

ANTECEDENTS 

Amb l’objectiu d´estimular l´esport de la Vela en general i el nivell competitiu de la classe Patí a 

Vela als nostres Clubs i en la província de Tarragona, en l´any 2004 el Club Marítim Altafulla va 

convidar a les flotes veïnes a participar en un repte que es materialitzà en: 

 

LA REGATA DEL DESAFIAMENT 
 

Els Clubs participants en la seva fundació l’any 2004 van ser: 

• Club Marítim Altafulla  

• Club Marítim Torredembarra 

• Club de Vela Platja Llarga. 

El premi es una SAFATA d´ARGENT en la que es va gravant el nom del Club guanyador de cada 

edició. 

 

L'objectiu és que aquesta safata es pugui exhibir a la seu social del Club guanyador, com a mostra 

de tenir el millor nivell dels clubs participants de l´any. 

 

La safata d’argent quedarà en possessió provisional del Sindicat o Club guanyador de cada edició 

fins que un altres sindicat o Club li prengui guanyant  la regata.  

No està prevista l’adjudicació definitiva. 

 

L'any 2013, amb motiu de la substitució de la safata per una altra de mes valor i propers a celebrar 

la Xª Edició, es va fundar el PATRONAT DEL DESAFIAMENT, per preservar la regata i proposar 

fórmules per donar-li un major interès. 

 

El PATRONAT esta format pels Presidents dels tres Clubs i un representant més de cada club. En 

el moment del primer desafiament, edició de l’any 2004, el Patronat va quedar constituït per: 

 

• CV Platja Llarga: Guillermo Cañardo i Peter 

• CM Torredembarra: Jesús Selma i Carlos Jiménez 

• CM Altafulla: Xavier Puig i Ramón-Felipe de Montagut 
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ANUNCI DE REGATA 

 

1. DATA I UBICACIÓ 

Les proves es celebraran els dies 10 i 11 d’agost de 2019 en aigües d’Altafulla 

2. REGLES 

2.1.- La competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al RRV 2017-2020 de la 

World Sailing. 

2.2.- Seran d’aplicació: 

• Les prescripcions de la RFEV al RRV 2017-2020,  

• Les regles de classe del Patí a Vela 

• El Reglament Internacional per la prevenció d’abordatges en el Mar (RIPA) 

• El RD 62/2008 del 25 de gener del 2008. 

• La Guia esportiva de la FCV i  

• L’última versió del Reglament del Desafiament aprovat pel Patronat del 

Desafiament 

2.3.- En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata s’aplicarà la regla 

63.7 del RRV 

 

3. CLASSES I PARTICIPANTS 

3.1.- Aquesta regata és exclusivament per a embarcacions de Patí a vela. 

3.2.- En aquesta edició NO podran participar embarcacions de Patí Junior. 

3.3.- Podran participar tots aquells regatistes que compleixin amb el punt C del 

Reglament del Desafiament.  

 

4. INSCRIPCIONS I REGISTRE 

4.1.- Cada Club enviarà el llistat dels regatistes que el representen per correu electrònic 

a: cma@cmaltafulla.com 

4.2.- En el llistat s’hauran d’incloure les següents dades: Nom complert, Núm. Vela i 

llicència federativa vigent durant el 2019. 

4.3.- Cap regatista que no estigui en el llistat d’inscrits del seu Club, podrà participar. 

 

5. PROGRAMA  

 

DATA HORA ACTE 

Dissabte, 10 d’agost de 2019 
11:00 Reunió de patrons en el CM Altafulla 

12:00 Senyal d’atenció de la prova del dia 

Diumenge, 11 d’agost de 2019 
12:00 

Al finalitzar 

Senyal d’atenció de la prova del dia 

Àpat i entrega de premis 

 

 

5.1.- Hi ha programades 2 proves. Una d’elles haurà de ser un recorregut costaner i l’altre 

un triangle equilàter.  

mailto:cma@cmaltafulla.com
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5.2.- El Campionats serà vàlid amb una prova celebrada. 

5.3.- No es descartarà cap prova. 

6. CLASSIFICACIONS 

6.1.- Només hi haurà una classificació per clubs, tal i com s’especifica en el Reglament del 

Desafiament 

10. RESPONSABILITAT 

Tots els participants a la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè 

Organitzador, el Comitè de Regata i qualsevol persona o entitat que participi en 

l’organització de la prova es descarrega expressament de responsabilitat per pèrdues, 

danys, lesions i molèsties que poguessin esdevenir durant o a causa de la competició, 

remarcant explícitament el que disposa la Regla 4 del RRV:  “Un vaixell és l’únic 

responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”. 
 

 

 

Altafulla, julio de 2019 


