ANUNCI DE REGATA
XVI Trofeu Club Nàutic Tamariu
Classe Patí a Vela - 14 i 15 de maig de 2.022
El Club Nàutic Tamariu, per delegació de l’ADIPAV i la FCV es complau en anunciar l’organització del
XVI TROFEU CLUB NAUTIC TAMARIU (nivell 2) – puntuable rànquing ADIPAV per a la classe Patí de Vela Sènior
1ª i 2ª categoria per els dies 14 i 15 de maig de 2022.
1 REGLES
La regata es regirà per:
a) El Reglament de Regates a Vela de la WS en vigor.
b) Prescripcions de la RFEV.
c) Prescripcions de la Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
d) Les regles de Classe Patí.
e) Les Instruccions de Regata.
f) Protocol de seguretat COVID-19 (Annex IR) i altres protocols segons les normatives vigents.
2 INSCRIPCIONS
Els drets d’inscripció s’estableixen en 25€. El pagament es podrà fer efectiu en el moment de formalitzar la inscripció.
Les inscripcions es poden enviar per e-mail o fer-se directament a l’apartat “Inscripció en línia” de la web de la regata:
Club Nàutic Tamariu - Passeig del Mar, 11 - 17212 TAMARIU - Tel. 629 866 217
quim@clubnautictamariu.cat - http://www.clubnautictamariu.cat
El termini de la inscripció acabarà el dia 13 de maig a les 18:00 hores.
El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta data.
El Comitè organitzador exigirà la presentació dels documents que justifiquin les dades del butlletí d'inscripció.
3 REGISTRE DE PARTICIPANTS
Cada patró haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 11:30 hores del
dia 14 de maig. El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora prevista dels següents documents:
-Llicència federativa de l'any actual.
-Estar al corrent del pagament dels Drets de Classe de l’any actual.
-Full d’autoresponsabilitat (Annex IR).
4 PROGRAMA
Dia 14 fins a les 11:30 hores - Registre participants
Dia 14 a les 13:00 hores - Senyal d'atenció de la prova
Dia 15 a les 13:00 hores - Senyal d'atenció de la prova
L'últim dia no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:00 hores
Hi ha programades 2 proves
Proves necessàries per a la validesa del Trofeu: 1
5 PREMIS
Als tres primers classificats de cada categoria Sènior, al primer veterà i a la primera fèmina.
6 PUNTUACIÓ
S'indicarà a les Instruccions de Regata.
7 RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata.
Aquest Anunci de Regata no forma part de les Regles que regeixen la Regata i pot modificar-se en cas
necessari.
8 INSTRUCCIONS
Les Instruccions de Regata es podran consultar en el TOA a partir de les 10:30h del dia 14 de maig o es
podran consultar a la web de la regata.

