ANUNCI DE REGATA
TROFEU OPEN CLUB NÀUTIC L’ESCALA
2013
VELA LLEUGERA “OPEN”
1.- ORGANITZA
Club Organitzador: CLUB NÀUTIC L’ESCALA – Telf: 972.77.69.49 Fax: 972.77.58.16
2.- PROGRAMA DE PROVES
S'estableixen 4 trofeus a realitzar durant el 2013
TROFEU HIVERN
13, 27 de gener
10, 24 de febrer
TROFEU PRIMAVERA 14, 28 d’abril
12, 26 de maig
TROFEU ESTIU
14, 28 de juliol
11, 25 d’agost
TROFEU TARDOR
06, 20 d’octubre
10, 24 de novembre
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El número de proves previst per a cada dia de regata, així com el recorregut a realitzar es
concretarà a la reunió de patrons de cada dia. Seran necessàries 1 prova per la validesa de cada
trofeu. No s’estableix un nombre màxim de proves diàries.
3.-REGLAMENTS
El trofeu es regirà per les Regles tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela 20132016.
4.- CLASSES PARTICIPANTS
La
regata
està
oberta
a
totes
les
classes
de
vela
lleugera.
Podran participar-hi tots aquells navegants que s’hagin inscrit d’acord al punt 5 del present
anunci. Els navegants podran canviar d’embarcació i classe a cada prova i actuar tant de patrons
com de tripulants.
5.-INSCRIPCIONS
Són obligatòries i gratuïtes. Cada participant haurà de inscriure’s personalment a l’Oficina
Esportiva abans de la seva prova del dia.
6.- INSTRUCCIONS DE REGATA
Estaran disponibles a la pàgina web i a l'Oficina Esportiva a partir del primer dia de regata. Tant el
recoregut com altres aspectes de la prova s'especificaran a la reunió de patrons de cada dia.
7.-PUNTUACIÓ
S’utilitzarà el Sistema de Compensació de temps Portsmouth Yardstick Scheme per al càlcul de
classificacions de cada prova. [+] info
Les formules de càlcul es detallaran a continuació:
Temps Compensat = (Temps real / Ràting ) * 1000
El sistema de classificació i puntuació per a les diferents proves es detalla a les Instruccions de
Regata.
8.- PREMIS
S'estableix dues categoria Infantil i Adults. Es preveu donar premis als tres primers classificats de
cada categoria per cada trofeu.
9.- RESPONSABILITATS
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador o
qualsevol persona o Organisme involucrat en l'Organització de la Regata, rebutja qualsevol
responsabilitat per pèrdues, danys o lesions, tant en terra com al mar, com a conseqüència de la
participació en les proves previstes en aquesta Regata. Serà exclusiva responsabilitat del patró de
cada iot decidir si pren la sortida o no o si continua en la prova.
**L’Organització es reserva el dret de poder modificar aquest anunci

