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ANUNCI DE REGATA 

TROFEU GEMINIS 

DESAFIAMENT CPVB – CNB 

 
Patí de Vela         23 i 24 de Novembre del 2019 
La I edició de TROFEU GEMINIS - DESAFIAMENT entre CLUB PATÍ 

VELA BARCELONA i CLUB NATACIÓ BARCELONA, tindrà lloc durant 

els dies 23 i 24 de novembre en aigües de Barcelona. Organitzada 

conjuntament entre els dos Clubs, Aquesta regata està destinada a 

les flotes de Patí de Vela de cada Club. 

 

REGLAMENT 

1 - FORMAT DE COMPETICIÓ 

1.1  El Desafiament és una regata que es regirà per les Regles de 

Regata Per Equips. 

1.2  El camp de regates és situarà  en aigües de la Barceloneta, 

entre els dos Clubs. 

1.3  Aquesta regata es celebrarà de manera anual. 

1.4 Una de les proves serà una Travessa  i l’altre serà Triangle. 

1.5 La regata es vàlida amb una prova celebrada. No hi haurà 

descarts. 

1.6 La regata es regirà i complirà rigorosament el Reglament de 

Regates a Vela (RRV) 2017 - 2020. S’aplicarà el sistema de 

Puntuació a la Baixa, com s’especifica al punt A4.1 d’aquest 

Reglament. 

 

2 - EQUIPS 

2.1 Caldrà que cada Club tingui un mínim de 5 participants per a 

formar equip. El màxim de participants per cada Club es lliure. 

2.2 Si un 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. 
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2.3 Tots els membres dels equips hauran d’estar en possessió de la 

Llicència Federativa 2019 i del Carnet de Classe ADIPAV. 

2.3 Cada equip haurà d’inscriure’s al seu propi Club. 

2.4 El preu d’inscripció es de 10€. 

2.5 Podran participar tots aquells regatistes socis de qualsevol 

dels dos clubs. 

 

3 - PUNTUACIÓ 

3.1 El Club guanyador serà el que obtingui millors puntuacions 

sumant els cinc millors classificats del seu equip a cada prova. 

La puntuació definitiva es la suma dels punts de cada prova. 

3.2 En cas d’empat s’agafaran els resultats de les proves dels 5 

primers classificats de cada club com si fossin un sol regatista i 

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

l’ISAF. 

3.4 El Club guanyador del DESAFIAMENT, queda encarregat de la 

seva organització en la següent edició; establint recorreguts, i 

decidint horaris, etc. A definir en l’anunci de la regata.   

4 – RECORREGUTS 

4.1 S’especificaran a les Instruccions de Regata i es podran trobar 

al TOA durant la celebració del DESAFIAMENT. 

 

5 – PROGRAMACIÓ 

5.1 El programa de la regata: 

 - Dissabte dia 23 de novembre del 2019 

  11:00h – Hora límit per al registre de participants  

  12:00h – Reunió de Patrons 

  13:00h – Senyal d’atenció 1a prova 

- Diumenge dia 24 de Novembre del 2019 

 12:00h – Senyal d’atenció proves 

 Al finalitzar la regata – Entrega de la SAFATA 

 

Barcelona, Octubre del 2019 


