ADIPAV CUP 2017

Patí de vela 1era , 2ona Categoria i Júnior
CLUB MAR I VENT CANET

ANUNCI DE REGATA
El Club Mar i Vent Canet, per delegació de la Federació Catalana de Vela, es complau en anunciar i organitzar
ADIPAV CUP 2017 de la classe Patí de Vela, els dies 17 i 18 de Juny de 2017.

1 - REGLES
La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela.
Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
Regles de Classe Pati a Vela.
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes.
2 - PUBLICITAT
- Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la Reglamentació
20 de la ISAF 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 ISAF
i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
4 - INSCRIPCIONS
- Es una regata limitada i tancada. (Apartat 1.3.1.6 de la Guia Esportiva FCV).
- Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, que trobareu a al web
www.clubmarivent.com i es podrà enviar per correu electrònic.
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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- Els drets de inscripció Sènior son de 40 €, inscripció Junior 20 €. Aquest drets d’ inscripció es remetran
mitjançant transferència bancària al compte indicat anteriorment o efectiu.
-

Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents següents:
a)
Llicència federativa de l'any actual.
b)
Estar al corrent de la quota de l’Adipav 2017.
c)
Fotocopia del pagament dels drets d’ inscripció

Abans de finalitzar el termini de inscripció.
- El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de la butlleta de
inscripció.
5 - REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS
- Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 12 hores del dia
17 de juny 2017.
- El registre es condiciona a la signatura del full de registre, i acceptació de responsabilitat.
6 - PROGRAMA
DATA
17 de juny
17 de juny
18 de juny
18 de juny

HORA
Fins12:00 h
13:00 h
12:30 h
17:00 h

ACTE
Registre participants
Senyal d’atenció 1ª prova
Senyal atenció prova
Clausura i lliurament de trofeus

- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:30 hores
- Hi han programades 3 proves. No es faran més de 2 proves diàries.
- Proves necessàries per a la validesa de la Copa: 1.
7 - FORMAT DE COMPETICIÓ: El format de competició serà en flota, amb sortida per classe senior i una altra per
classe junior.
8 - PUNTUACIÓ: S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
9 - PREMIS: Es lliuraran 12 premis. S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu.
Hi haurà premi per:
- Els 3 primers classificats de 1 ª categoria
- Els 3 primers classificats de 2 ª categoria
- Els 3 primers classificats de categoria Junior.
- El 1er classificat veterà
- La 1 ª classificada femenina
- El 1er classificat del Club Mar i Vent
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10 - RESPONSABILITAT: Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
11 - INSTRUCCIONS: Les Instruccions de Regata es podran retirar a partir de les 12:00 hores del dia 17 de juny.
12 - MODIFICACIONS: El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.
13 - ALLOTJAMENT: es proposa el següents allotjaments:

HOTEL ROCATEL : Teléfono de reservas: 937 940 350 http://www.hotelrocatel-playacanetdemar.com/
EL PETIT PALAUET : http://www.elpetitpalauet.com/index.php/es/
14 - ACTES SOCIALS:
- Els dies de regata s'oferirà un catering als participants, excepte el primer dia que s’oferirà un entrepà, poma i
aigua.

15 - 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, continuar pel camí
de sorra fins al Club Mar i Vent, davant estació de tren.
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