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GRAN PREMI MASNOU 

Classe Patí a Vela  

CLUB NÀUTIC EL MASNOU 

2 i 3 de Juliol del  2022 

 

ANUNCI DE REGATA 

 
 
1 REGLES 
 La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela, edició 2021-2024. 

Les regles de classe vigents, de cada classe. 
Les regles d’equipament de WS. 
La Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.   
La regla 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a la regla 61.1 (a) “Immediatament després 
d’acabar el vaixell protestant informarà al vaixell d’arribades del Comitè de Regates sobre la seva intenció de protestar e 
identificarà als vaixells contra els quals te intenció de protestar” 
Es modifica la regla 40 i el preàmbul de la part 4 del RRV com segueix: “ Cada regatista farà us d’un dispositiu de flotació 
personal d’acord amb la regla de la classe 4.2 (a), degudament ajustat durant tot moment mentre estiguin a flot, excepte 
breument per posar-se o treure’s roba. [NP] 
Per el present Anunci, les Instruccions de regates i les possibles modificacions. 
En les regles que regulin aquesta regata la notificació [NP] fa referencia a que una infracció aquesta regla no serà  motiu de 
protestes entre vaixells. (Modifica la R60.1 (a) del RRV) 
 

En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes. 
Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes a flot, l’ús de l’armilla salvavides. 
 
2 PUBLICITAT 
- Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la Reglamentació 20 de la  
WS i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació. 
 
3 ELEGIBILITAT 

- Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la  WS i les 
Prescripcions RFEV a dita reglamentació 

 
4 INSCRIPCIONS 
 

- Les inscripcions es realitzaran obligatòriament a través del web de la regata:  
 
http://regatascnm.sailti.com/ca/default/races/race-inscription/text/gran-premi-masnou-pati-a-vela-
ca/menuaction/index/cruise/no 

- Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents següents:  
a) Llicència federativa de l'any actual. 
b) Carnet de Classe de l'any actual. 
c) Documentació acreditativa de l’any de naixement. 

 

http://regatascnm.sailti.com/ca/default/races/race-inscription/text/gran-premi-masnou-pati-a-vela-ca/menuaction/index/cruise/no
http://regatascnm.sailti.com/ca/default/races/race-inscription/text/gran-premi-masnou-pati-a-vela-ca/menuaction/index/cruise/no
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- El termini de la inscripció acabarà el divendres 01 de juliol a les 15 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. 
 
5  REGISTRE DE PARTICIPANTS  

-  Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l’oficina de la Base Nàutica de Masnou, abans de les 10:30 
hores del dia 2 de juliol.  

 
-   El registre es condiciona amb la signatura del full de registre, i acceptació de responsabilitat. 

 
6   PROGRAMA 

 
-  L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les .15:00 hores 
-  Hi ha programades  4  proves. No es faran més de 2 proves diàries. 
-  Proves necessàries per a la validesa del Campionat:  1. 
-  Es descartarà 1 prova si es completen 4 proves.  
 

7  PARKING 
 
Es lliurarà un tiquet de pàrquing de cotxe i per regatista (1 per dissabte i 1 per diumenge) sempre que la inscripció s’hagi 
formalitzat abans de dijous 30 de juliol a les 15h.  
El tiquet de pàrquing s’haurà de recollir a la recepció del club al formalitzar la inscripció dissabte dia 02. 
 
8 FORMAT DE COMPETICIÓ:  
El format de competició serà en flota. 
 
9 PUNTUACIÓ:  
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 
 
10 PREMIS:  
Es lliurarà: Als 3 primers absoluts de primera i primera regatista femenina. Al 1primer regatista de segona i a la primera 
femenina.  
 
11 RESPONSABILITAT:  
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
12 INSTRUCCIONS:  
Les Instruccions de Regata estaran penjades a la web del CNeMasnou ( http://regatascnm.sailti.com/ca/default/races ) i no es 

facilitaran còpies impreses. 
 
 El  present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV. 

 

DATA  HORA ACTE  
Dissabte 02 de juliol 2022 Fins 10:30 h Registre participants 
Dissabte 02 de juliol 2022 12:30 h Senyal atenció 1ª prova 
Diumenge 03 de juliol 2022 12:30h Senyal d´atenció   

Diumenge 03 de juliol 2022 Al finalitzar proves Entrega de Premis 

  

http://regatascnm.sailti.com/ca/default/races
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