CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 PATÍ DE VELA
ANUNCI DE REGATA
4 5 i 6 de Juny de 2022

El Club Mar i Vent de Canet de Mar, d’acord amb el que es disposa en la
Regla 89 del RRV de la World Sailing, es complau en anunciar i organitzar el
CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 per la classe Patí de Vela els dies 4, 5 i 6
de juny de 2022.
La regata és considerada de Nivell 1 per la Federació Catalana de Vela.
1. REGLES
1.1 Aquesta regata es regirà per Les regles tal i com indica el Reglament de
Regates a Vela (RRV) de World Sailing (WS) 2021-2024.
https://www.rfev.es/default/reglamentos/index/id/41
1.2 Prescripcions de la Real Federación Española de Vela (RFEV).
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_3219_20210101121551_es.pdf
1.3 Les regles de classe Patí de Vela
http://www.adipav.org/node/1503
1.4 Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela (FCV) en el que sigui
d’aplicació
https://vela.cat/ca/documents-4?id_directory=2
1.5 Aquest Anunci de Regata (AR) i els seus Annexes.
1.6 Les Instruccions de Regata (IR) i els seus possibles annexes.
1.7 NO serà d’aplicació l’Apèndix P
1.8 La RRV 90.3(e)(3) es d’aplicació
1.9 La regla RRV 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix:
Incloure a la regla RRV 61.1 (a) “Immediatament després d’acabar, el vaixell
protestant informarà al vaixell d’arribades del Comitè de Regates sobre la
seva intenció de protestar i identificarà els vaixells contra els quals te intenció
de protestar”.
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1.12 La notació ‘[NP]’ en una regla de l’AR i/o IR, significa que una
embarcació participant no pot protestar a una altra embarcació per una
infracció a aquesta regla. Això modifica la regla RRV 60.1(a).
1.13 S’exigirà a tots els regatistes, tècnics i personal de suport fer ús de
l’armilla de seguretat mentre estiguin embarcats.
1.14 Una embarcació participant que hagi infringit una regla de la Part 2 tindrà
una Penalització d’un Gir. Això modifica la regla RRV 44.1.
2 INSTRUCCIONS DE REGATA
Les IR estaran disponibles a partir del dia 17 de maig de 2022 en el següent
enllaç.
https://clubmarivent.com/campionat-de-catalunya-2022/
3 PUBLICITAT
[NP] Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de
Categoria C d’acord amb la Reglamentació 20 de la WS i les Prescripcions de
la RFEV a dita reglamentació.
4 ELIGIBILITAT
4.1 Els participants hauran de ser membres de la classe Patí de Vela i complir
amb els requisits d’elegibilitat de la WS descrits a la Reglamentaci. 19 de la
WS i les Prescripcions de la RFEV a dita Reglamentació.
4.2 Els participants de nacionalitat o residència legal a Espanya o que
competeixen adscrits a un Club espanyol, hauran d’estar en possessió de la
llicència federativa d’esportista habilitada per l’any 2022.
4.3 Els participants estrangers que no posseeixin una llicència federativa,
hauran d’acreditar que disposen d’una assegurança d’accidents vàlid a
Espanya.
5 INSCRIPCIONS
5.1 Les embarcacions elegibles hauran d’inscriure’s abans de les 18:00 hores
del Dimarts 31 de maig de 2022 mitjançant el seguent enllaç: http://
clubmarivent.com/cc-formulari-dinscripcio/
5.2 Els drets d’inscripciò seran de 45 € per regatista.
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5.4 [NP] El Comitè Organitzador es reserva el dret d’acceptar qualsevol
sol.licitud d’inscripció més tard del 31 de maig 2022. Aquestes inscripcions
tindran un recàrrec del 20 € sobre els drets d’inscripciò establerts en el punt
5.2 d’aquest AR.
5.5 Cada participant haurà d’abonar els drets d’inscripció en el següent
compte, indicant el seu nom i núm de vela:
IBAN ES88 2100 4966 7322 0002 5082
Per a quasevol dubte, poden contactar en l’email del Club Mar i Vent de Canet
de Mar
esportiva@clubmarivent.com
6 REGISTRE DE PARTICIPANTS
6.1 El registre de regatistes, queda condicionat a cumplimentar del formulari
online abans de les 18:00 hores del Dimarts 31 de maig de 2022.
6.2 Adicionalment en el primer dia de regata, els participants hauràn de
passar per la taula d’acreditacions on es pot demanar la següent
documentaciò:
a) Llicència federativa d’esportista 2022
b) En cas de regatistes estrangers o sense residència legal, assegurança de
responsabilitat civil a tercers amb una cobertura mìnima de 336.556,78€
c) DNI o document acreditatiu de l’edat.
d) Comprovant de pagament dels drets d’inscripció.
L'organitçació comprovarà que els inscrits estiguin en possessió del Carnet de
l'ADIPAV del 2022
7 PROGRAMA
7.1 El programa de l’esdeveniment serà el següent:
D

DATA
4 de Juny
4 de Juny
5 de Juny
6 de Juny
6 de Juny

HORA
PROVA
10:00 a 12:00 Registre de participants
Senyal d’atenciò de la 1a prova del dia
13:00
Senyal d’atenciò de la 1a prova del dia
13:00
Senyal d’atenciò de la 1a prova del dia
13:00
Entrega de premis
17:00
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7.2 El dilluns 6 de juny no es donarà cap senyal de sortida més tard de les
16:00 hores.
7.3 Hi ha programades 6 proves.
7.4 El Campionat de Catalunya 2022 de Patí de Vela serà vàlid amb dues
proves.
7.5 No es navegaran mès de 2 proves en un dia.
8 FORMAT DE COMPETICIÓ
Els participants de 1a i 2a navegaran el mateix recorregut, en sortides
separades. Després de la sortida de 1a categotía es donarà la sortida del de
2a.
9 TAULELL OFICIAL D’AVISOS (TOA)
9.1 TOA ser. virtual i estar. disponible en la web de la regata:
https://clubmarivent.com/campionat-de-catalunya-2022/
9.2 Totes les peticions de revisions de resultats, sol.licituds i/o preguntes es
realitzaran a travès del correu electrónic esportiva@clubmarivent.com
L’hora de recepciò per part de l’Oficina de Regata serà l’hora d’enviament del
correu electrónic.
10 PUNTUACIÓ
10.1 S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons l’Apèndix A del RRV.
10.2 En el cas que es completin 4 o més proves, la puntuació total de cada
embarcació serà la suma de tots els seus punts, descartant la seva pitjor
puntuació.
11 ESPAI DE VARADA
[NP] [DP] El Club tindrà assignat un espai de varada on haurà de romandre
fins que algun membre de l’organització els autoritzi a sortir a mar per
desplaçar-se a la línia de sortida.
12 PREMIS
12.1 L’entrega de premis tindrà restringit el seu accés als premiats.
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12.2 Es donaran els següents premis per cada categoria:
P
Patí de 1a

Patí de 2a

1r. Absolut

1r. Absolut

1r. Masculí.

1r. Masculí.

2n. Masculí.

2n. Masculí.

3r. Masculí.

3r. Masculí.

1r Femení

1r Femení

1r veterà.

1r veterà.

1r màster.

1r màster.

13 RESPONSABILITAT
13.1 Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
a) El Comitè Organitzador, els diferents Comit.s, qualsevol persona i
organisme involucrat en l’organitzacó de l’esdeveniment, rebutgen tota
responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties, que poguessin
ocasionar a persones o coses tant a terra com a mar i com a conseqüència
de la participació en l’esdeveniment.
b) Es demana especial atenció a la Regla Fonamental 3 del RRV: “És
d’exclusiva responsabilitat d’un vaixell, decidir si participa en una prova o si
continua en regata”.
c) [DP] Es recorda a tots els participants, tècnics i personal de suport,
l’obligatorietat de mantenir conductes ètiques i mediambientals per
preservar l’entorn.
14 INFORMACIÓ
Per més informació, poden adreçar-se a: esportiva@clubmarivent.com
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ANNEX A
a) Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a
respectar l'aforament i els torns d'accès, si escau, a:
1. vestuaris i dutxes. Està rigorosament prohibit dipositar vestimenta i
bosses.
2. bar, restaurant i salons socials.
3. oficina de regates i sala de jury.
b) Els participants, entrenadors i persones de suport estan obligats a
respectar l'ordre de sortida de vaixells a l'aigua i guardaran la fila
corresponent, evitant avançaments i aglomeracions.
c) Els participants, comitès, entrenadors i persones de suport estan obligats a
utilitzar els carrils d'una sola direcciò en els seus desplaçaments per
l'interior de les instal.lacions.
d) Els participants, entrenadors i persones de suport obeiran en tot moment
qualsevol instrucció raonable que els siguin donades per l'AO i els seus
representants.
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