
XIIè  TROFEU Mar i Vent 
 Classe Patí a Vela – 13 i 14 d'agost del 2022 

ANUNCI DE REGATA 

El Club Nàutic Mar i Vent es complau en anunciar la celebració de la XIIª edició del 
TROFEU Mar i Vent (nivell 2), per a la classe de Patí de Vela Sènior 

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 World Sailing 2021-2024 (RRV)  

1.2 En cas de discrepància entre l’anunci i les instruccions de regata prevaldran sempre 
aquestes darreres.  

1.3 Es podran fef modificacions a l’aigua de manera verbal, segons el previst a la regla 
RRV 90.2(c) 

2. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ  

2.1 Només els membres de l'ADIPAV que estiguin al corrent de pagament.  

2.2 Els participants nacionals hauran d'estar en possessió de la llicencia federativa 2022.  

2.3 No es permetrà la substitució d'un patró inscrit. 

2.4 El campionat es correrà en el format de flota única per la Classe Patí de Vela.  

3. INSCRIPCIONS 

3.1 Aquesta regata es reservada a la/es classe/s Pati de Vela Sènior  

3.2 Els drets d'inscripció seran de 20 €, i es poden ingressar directament al compte 
bancari del Club Mar i Vent següent: ES88 2100 4966 7322 0002 5082  

3.3 Les inscripcions s'hauran d’enviar-se per correu electrònic o al mateix dia de la regata 
al Club Mar i Vent abans de les 12:00. 

Club Nàutic Mar i Vent 
Email: esportivamarivent@gmail.com 

Web: www.clubmarivent.com 

3.4 Una embarcació no es considerarà inscrita si no presentat, la Llicència federativa i el 
Carnet de Classe de l'any actual, abans del termini de inscripció. 

3.5 El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després 
d'aquesta data i hora. 

http://www.clubmarivent.com


4. REGISTRE DE PARTICIPANTS  

4.1 Cada participant haurà de registrar-se i firmar personalment el formulari d'inscripció a 
l'Oficina de Regates abans de les 12:00 del 7 d’agost de 2022.  

4.2 Les Instruccions de Regata es podran veure al Taulell Oficial d’Anuncis (TOA).  

5. PROGRAMA  

5.1 Programa: 

5.2 El dia 14 d’agost de 2022, el temps limit per donar la sortida serà a les 15:00. 

6. FORMAT DE COMPETICIÓ 

6.1 S’han programat 2 proves. 

6.2 S’haurà de completar un mínim de 1 prova per a que el campionat sigui vàlid.  

6.3 El recorregut serà l’indicat al anexe 1 

7 PUNTUACIÓ  

7.1 S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa (RRV Apèndix A4)  

7.2 No s’aplicaran descartes.  

8 PREMIS  

10.1 S’entregaran trofeus per als 1r, 2n i 3r classificats de 1ª i 2ª categoria. 

9. RESPONSABILITAT  

11.1 Tot participant a l’esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat. El 
Comitè Organitzador, o qualsevol persona o organisme involucrat en l’organització rebujta 
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 
proves 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 decidir si participa a una prova o si continua en regata” 

DIA HORA ACTE

13 d’agost de 2022 Fins les 12:00 Registre de participants

13 d’agost de 2022 13:00 Senyal d’atenció 1ª prova

14 d’agost de 2022 13:00 Senyal d’atenció 2ª prova.


