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2er. GRAN PREMI PATÍ DE VELA 
Nivell 2 

CLUB NÀUTIC PREMIÀ 
 

  
ANUNCI DE REGATA 
 
El “2on GRAN PREMI NÀUTIC PREMIÀ” de la classe Patí de Vela tindrà lloc en aigües de Premià de Mar els dies 
16 i 17 de Juliol de 2022, organitzat pel Club Nàutic Premià en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela 
i la ADIPAV. 
 
1. REGLES  
 

1.1 La regata es regirà per les regles de regata tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela 
de la WS 2021-2024 (RRV);  

 
1.2 [DP]Les Regles de Classe Pati i els seus apèndix.  http://www.adipav.org/ 

 
1.3 Una embarcació que pot haver infringit una regla de la part 2 mentre esta en regata, pot realitzar 
una penalització de un gir (Modifica la RRV 44.1 ) 

 
1.4 Tot participant i personal de suport seguirà qualsevol instrucció raonable donada per un membre 
de la organització de la Regata.  
 
1.5 La RRV 90.3(e) es d’aplicació. 
 
1.6 La regla 47 abocament d’escombres es modificarà afegint: 

 
En ningun moment es podrà llençar escombraries al terra de la Seu o la seva avarada de Platja. 

 
2.PUBLICITAT  
 

2.1 Las embarcacions participants en la regata podran exhibir publicitat individual d’acord amb la 
Reglamentació 20 de la WORLD SAILING i las Prescripcions de la RFEV a dita Reglamentació. 
 
2.2 Conforme amb la Reglamentació 20.4.1 de la WORLD SAILING, es podrà exigir als participants de la 
exhibició de publicitat amb el logotip del Patrocinador. Si s’interfereix aquesta s’aplicarà la regla 20.9.2 
de Reglamentació de WS. 

 
3. ELEGIBILITAT  
 

3.1 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  
 

4.1 El formulari d'inscripció es pot omplir a: www.clubnauticpremia.com  
 

4.2 L’ inscripció haurà de realitzar-se abans del 13 de Juliol. El comitè organitzador es reserva el dret a 
acceptar inscripcions rebudes desprès d'aquesta data.  

http://www.adipav.org/
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4.3 Els drets d'inscripció per regatista son de 25 €. S'haurà de pagar tal i com descriu el punt 4.4 
d'aquest Anunci de Regates.  

 
4.4 Formes de pagament:  
- En efectiu o targeta de crèdit a les oficines del CNPremià  
- Transferència: ES53-2100-0317-6602-0013-2764 (afegir nom i cognoms del participant) 
 
4.5 Pàrquing. 
Tots aquells participants que vulguin deixar el remolc ho podran fer comprant tiquet a Capitania de  
Marina Port Premià per un preu de 6,50€/dia, on podran deixar el cotxe i remolc. 
(No es podrà deixar cap remolc un cop finalitzada la Regata)  

 
5. REGISTRE DE PARTICIPANTS  
 

5.1 Cada participant s’haurà de registrar, firmar i confirmar personalment el formulari d'inscripció a 
l'Oficina de Regates abans de les 12:00 del dia 16 de Juliol de 2022.  

 
5.2 Durant el registre els participants hauran de presentar:  
- La llicència federativa  
- Nº ADIPAV  

 
6. OFICINA DE REGATA  
 

6.1 L'Oficina de Regata estarà situada a un local de la seu social del Club amb accés exterior. 
 
7. PROGRAMA ESPORTIU I SOCIAL 
 

7.1 El programa del 2ON Gran Premi 
 

DIA HORA ACTE 

16 de Juliol de 2022 11:30h Formalització Inscripcions 

12:00h Reunió de patrons 

13:00h Senyal atenció 1ª prova 

17 de Juliol de 2022 13:00h Senyal d’atenció 

Al finalitzar les proves del dia Acte d’entrega de premis 

 
7.2 La reunió de patrons tindrà lloc a la zona de varada de Platja del Club Nàutic Premià. 

 
7.3 El dia 17 de Juliol de 2022, no es podrà donar sortida més tard de les 15:00h. 

 
8. FORMAT DE COMPETICIÓ 
 

8.1 En aquest campionat es navegarà en flota. 
 

8.2 Hi ha programades 2 proves, de les quals hauran de completar 1 per a la validesa del Premi. 
 

8.3 No hi ha descarte. 
 

8.4 No es realitzaran més de dues proves per dia.  
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9. PUNTUACIÓ 
 

9.1 S’aplicarà el sistema de puntuació baixa (RRV Apèndix A4). 
 
10. INSTRUCCIONS DE REGATES 
 

Les Instruccions de Regata seran publicades a la web el dia 17 de Juny. No es facilitaran copies de les 
instruccions impreses. 

 
11. MATERIAL I TRIPULANTS 
 

11.1 No es permetran els canvis de tripulant. 
 

11.2 No es permetran canvis de casc, sense tenir una autorització del comitè tècnic. 
 
12. PREMIS 
 

12.1 S’especificarà al TOA durant el transcurs de la regata. 
 
 Els 3 primers classificats de 1ªcategoria. 
 Els 3 primers classificats de 2ªcategoria. 
 El 1ª veterà classificat. 
 La 1ª fèmina classificada. 
 El 1º classificat de la flota del Club. 
 
13. RESPONSABILITAT 
 

13.1 Tot participant a l’esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat.  
 

13.2 El Comitè Organitzador, els Comitès o qualsevol persona involucrat a l’organització de 
l’esdeveniment rebutja qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties que 
esdevinguessin a persones o coses tant a terra com a mar, com a conseqüència de la participació a les 
probes emparades per aquest Anunci de Regata. 

 
Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4 de la Part 1 del RRV, que estableix: 
“Es d’exclusiva responsabilitat d’una embarcació a decidir si participa a una prova o si continua en regata” 
 
14. INFORMACIÓ 
 
Per a més informació, si us plau contacti amb l’oficina del Club Nàutic Premià: 
 

Horari d’Oficina : De Dimarts a Dissabte de 9:00h a 13:00h 
E-mail: escoladevela@nauticpremia.net 

Telèfon : 697 29 58 82 
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