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El Club Mar i Vent de Canet de Mar es complau en anunciar la celebració de la VI edició del Trofeu 
Mar i Vent , per a la classe de Patí de Vela Sènior els dies 8 i 9 d’Agost de 2015. 
 
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 l'ISAF 2013-16 (RRV).  
 
1.2 Publicitat – L’autoritat organitzadora podrà obligar als participants a portar publicitat de l'event 
en el casc.  
 
2. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ  
2.1 Només els membres de l' Associació Internacional de Patí de Vela que estiguin al corrent de 
pagament i que siguin membres d'una Autoritat Nacional de l'ISAF, podran participar en el 
campionat.  
 
2.2 Els participants nacionals hauran d'estar en possessió de la llicencia federativa i Adipav 2015.  
 
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 El formulari d'inscripció pot completar-se a les instal.lacions del propi club el primer dia de la 
regata dins de temps límit indicat més endavant. El comité organitzador es reserva el dret a 
aceptar inscripcions rebudes desprès d'aquesta hora.  
 
3.3 Els drets d'inscripció per regatista son de 35 €, i s'haurà de pagar mitjançant transferència 
abans del dia 3 d’agost  en el moment de completar la inscripció dins del temps límit d’aquesta. 
 

- El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després del dia 4 
d’agost seran penalitzades amb 5 € d’increment sobre el preu d’inscripció. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 8 d’agost de 2015 
 
4.2 Els participants hauran d’estar en possessió de la Llicencia Federativa de 2015.  
 

Club  Mar i Vent Canet 
Adreça: Drassanes de Mar s/n 

Població: Canet de Mar 
                  

e-mail:esportivamarivent@gmail.com 
www.clubmarivent.com 

 
La Caixa nº: ES 88 2100 4966 73 2200025082 
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4.3 Les Instruccions de Regata seran entregades en el moment del registre a petició del regatista.  
 
5. OFICINA DE REGATA  
5.1 L'Oficina de Regata estarà situada dins el Club  Mar i Vent Canet.  
 
 
6. EMBARCACIONS I EQUIPAMENT  
 
6.1 En cas de danys, les embarcacions i l'equipament només podran ser substituïts amb 
l’autorització escrita del Comitè de Regata. 
 
7. PROGRAMA  
 
7.1 Programa: 
 

DIA	   HORA	   ACTE	  
8	  d’agost	  de	  2015	  	   Fins	  les	  12:00h	  	   Inscripcions	  
8	  d’agost	  de	  2015	   15:00	  h.	   Senyal	  d’atenció	  1ª	  prova	  
9	  d’agost	  de	  2015	   13:00	  h.	   Senyal	  d’atenció	  1ª	  prova	  
 
7.2 El dia 9 d’agost de 2015, qualsevol prova la qual no s’hagi donat sortida abans de les 16:00 h. 
quedarà anul·lada. 
 
8. FORMAT DE COMPETICIÓ  
 
8.1 S’han programat 3 proves. 
 
8.2 No es correran més de 2 proves per dia. 
 
8.2 S’haurà de completar un mínim de 1 prova per a que el campionat sigui vàlid.  
 
9 PUNTUACIÓ  
9.1 S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa (RRV Apéndix A4)  
 
9.2 No s’aplicaran descartes.  
 
10 PREMIS  
10.1 

S’entregaran trofeus per al primer, segón i tercer classificat de primera categoria,  
S’entregaran trofeus per al primer, segón i tercer classificat de segona  categoria,  
S’entregarà trofeu per al primer veterà, primera fèmina, i primer classificat del Club Mar i 
Vent Canet  

 
11. RESPONSABILITAT  
11.1 Tot participant a l’esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè 
Organitzador, els Comitès o qualsevol persona o organisme 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 conseqüencia 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”  
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12. INFORMACIÓ  
Per qualsevol altre informació, si us plau contacti amb l’oficina del Club Mar i Vent de Canet:  
E-mail: esportivamarivent@gmail.com, 630 067 188 
 
13. ACTES SOCIALS  
13.1 Al final de les proves  del darrer dia es procedirà a l’acte de clausura, i lliurament de trofeus. 
S’oferirà un entrepà el dissabte dia 8 i un catering el diumenge 9. 
 
13.2 Qualsevol modificació dels actes será publicada al TOA de la regata situat al taulell d’anuncis 
del Club Mar i Vent Canet. 
 
14 - ACCESSOS:  

1. Per mar navegant (opció per als clubs nàutics propers) 

2 Per tren, hi ha un baixador davant del  Club Mar i Vent Canet, l'estació Canet de Mar  

3. En cotxe: entrada pel Port d’Arenys, direcció Canet, com si anéssiu al Restaurant el  Portinyol. 
 
 
 

 


