
 

                                                                        

REGATA EL DESAFIAMENT 

REGLAMENT 

 

1.- GENERALITATS 

a. El DESAFIAMENT és una regata per equips de Clubs de la província de Tarragona i Clubs 

convidats.  

b. S´aplicarà l´Apèndix D en el que correspongui (RRV 2017-2020), excepte el que indiquin les IR. 

c. Per ser membre de la flota de cada Club participant haurà de ser soci en qualsevol modalitat 

del Club al com representi  i estar en possessió de la Llicència Federativa vigent. 

d. El camp de regates serà a la costa de la província de Tarragona. 

e. La classe escollida és el PATÍ A VELA. El Patronat podrà afegir el PATÍ JUNIOR 

f. El TROFEU és una safata d’argent que queda en possessió provisional del Sindicat o Club 

guanyador de cada edició fins que un altre sindicat o Club li prengui guanyant la regata. 

L´adjudicació provisional es farà tal com s'indica en el punt CLUB CONVIDAT. 

g. El Sindicat o Club guanyador es fa responsable de gravar a la safata el seu nom i any a 

continuació de l’anterior i amb el mateix tipus de lletra. 

h. No es preveu l’adjudicació definitiva. 

i. Es celebrarà cada any si participen almenys 2 clubs o sindicats amb un mínim de cinc 

participants per classe (Patí de vela i Patí Junior). 

j. En la edició 2019 el nombre de vaixells que puntuen seran 5.  

k. El màxim de participants per sindicat o club serà lliure. 

l. Constarà com a mínim de DUES proves i com a màxim de TRES proves de longitud mínima de 

6 milles.  

m. El nombre de proves es definirà l’ANUNCI DE REGATA. 

n. Obligatòriament una prova serà tipus TRAVESSIA. 

o. La regata es vàlida amb UNA prova celebrada. No hi ha descarts. 

p. El Sindicat o Club GUANYADOR és el que obtingui millor puntuació sumant els 5 millors 

classificats de cada prova. 

q. La puntuació definitiva és la suma de punts del Sindicat o Club de CADA PROVA. 

r. S’aplicarà la puntuació A LA BAIXA previst al reglament de Regates de la WORLD SAILING 

2017-2020.                                                                       

s. En cas d’empat s’agafaran els resultats de les proves de cada sindicat o club com si fossin un 

sol regatista i s’aplicaran les regles A8.1 i A8.2 de l’apèndix A del reglament de la WS. 

t. Si un sindicat  o club participa en una prova amb menys de 5 participants, completarà la seva 

classificació amb tants vaixells retirats per regata fins a completar l’equip de 5. 

u. El Club guanyador del DESAFIAMENT; queda encarregat de la seva organització en la següent 

edició; establint recorreguts, horaris, lloc de sortida i arribada, etc. A definir en l’anunci de la 

regata i prèvia autorització del PATRONAT. 

 



 

v. Per a clubs de fora de la província de Tarragona la participació es per INVITACIÓ. segons la 

normes que defineixi EL PATRONAT en l’apartat CLUB CONVIDAT 

 

 

2.- CLUB CONVIDAT 

 

Per donar un major interès a la regata, el PATRONAT va decidir en la edició XII DESAFIAMENT 2015 

obrir la participació a Clubs d´altres províncies.  

2.1. El CONVIDAT puntuarà com qualsevol altre club, amb la classificació de les  seves 5 millors 

embarcacions Sèniors. 

2.2. Si el Club CONVIDAT guanyés la Regata del DESAFIAMENT, a més d´obtenir la CUSTÒDIA de 

la safata de plata fins a la celebració de la pròxima edició, se'ls lliurarà la safata OPEN, en la 

qual gravarà la data i nom del seu Club. 

2.3. En aquest  cas haurà de tornar a la següent edició com CONVIDAT del Club encarregat de la 

celebració, a defensar la possessió de la safata o retornar-la al PATRONAT que podrà convidar 

a un altre Club. 

2.4. Si el Club CONVIDAT guanyes 3 vegades seguides la REGATA DEL DESAFIAMENT, adquiriria en 

propietat la safata OPEN. 

                                                                                                                                           


