XXX GRAN PREMI PRINCIPAT D’ANDORRA

ANUNCI DE REGATA
CLASSES: Optimist G1 i G2, Laser Std, Laser Radial,
Laser 4.7, Europe, 420, Patí a Vela i Creuers RI.
DATES: 10 i 11 de novembre de 2018
La Federació Andorrana de Vela té el plaer de
convidar-vos a la tradicional prova de vela
lleugera que convoca, el XXX GRAN PREMI
PRINCIPAT D’ANDORRA, i que organitza el
Club Nàutic El Masnou els dies 10 i 11 de
novembre de 2018.
El Club Nàutic El Masnou és un club de
reconegut prestigi amb una àmplia flota de vela
lleugera i de creuers que es pot enorgullir de
resultats excel·lents i continuats, tant a nivell
nacional com internacional i olímpic. El club
acumula una enorme experiència en l’organització de regates i aconseguirà, com cada any,
que la regata sigui un èxit complet.
Per estar al dia: www.andorravela.com

1. REGLES
La regata es regeix per:
a) El Reglament de Regates a Vela (RRV) de la
ISAF (2017-2020).
b) Les prescripcions de la RFEV.
c) Les prescripcions del Reglament Esportiu de
la Federació Catalana de Vela.
d) Les regles de les Classes participants
excepte en el que quedin modificades.
e) Les Instruccions de Regata en català.

2. PREINSCRIPCIONS
No es cobrarà drets d’inscripció.
La regata no té límit de participants i està oberta
a les classes Optimist G1 i G2, Laser Std, Laser
Radial, Laser 4.7, Europe, 420, Patí a Vela i
Creuers RI.

Les preinscripcions han de contenir la
informació indicada en el formulari d'inscripció,
disponible
a
la
pàgina
web
www.nauticmasnou.com, i s’han d’enviar per
correu electrònic a:
XXX GRAN PREMI PRINCIPAT D’ANDORRA
Club Nàutic El Masnou
e-mail: basenautica@nauticmasnou.com
No s´acceptarà cap preinscripció després de
les 18:00h del dijous 07/11/2018.

3. REGISTRE DE PARTICIPANTS, TÈCNICS
I REMOLCS.
1. Llevat dels Creuers, cada tripulació ha de
confirmar personalment la seva inscripció a
l’Oficina de Regata abans de les 11:00h del
dissabte 10/11/2018. Els Creuers l’han de
confirmar el diumenge 11/11/2018 abans de les
11:00h.
2. El registre es condiciona a la signatura del
corresponent full de registre i acceptació de responsabilitat i a la presentació, abans de l'hora
indicada, de la llicència federativa de l'any en
curs o document equivalent.
3. Cada entrenador s'ha d'enregistrar abans de
l'hora indicada presentant la documentació
vigent de tècnic i la relativa a la llanxa (títol
adequat de govern, certificats de navegabilitat,
de matriculació i d’assegurança).
4. Els vehicles, els remolcs, les llanxes i els
vaixells dels participants i dels seus entrenadors
s’han de col·locar exclusivament en els espais
indicats per l’Organització. Cada remolc s’ha de
d’enregistrar a l’Oficina de Regata, identificant-
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ne la matrícula, el propietari i el club al que
pertany.

3. No es faran proves per a les classes amb
menys de 5 inscrits.

5. L’Organització es reserva el dret d’admetre
preinscripcions o enregistraments després dels
límits indicats.

4. Es preveu un màxim de 6 proves per classe.
Cal una prova vàlida per a la validesa de la
Regata.

4. LOGÍSTICA

5. En Creuers es competirà en RI (grup 1 i grup
2) i promoció (ràting estimat).

Per motius logístics cal entrar TOT el material
abans del divendres 9/11/2018 a les 18:00h.

7. PREMIS I REGALS

No es pot entrar cap remolc la jornada de
dissabte.

S'oferirà esmorzar i berenar als regatistes.

El dissabte 10/11/2018 la Capitania del Port
Masnou lliurarà a cada participant preinscrit dins
de termini, un únic tiquet de pàrquing per
regatista, d’entrada i de sortida, per utilitzar tant
dissabte com diumenge. No es garanteix tiquet
als que no s´hagin preinscrit abans de les
18:00h del dijous 08/11/2018.
El diumenge 11/11/2018 s’ha de retirar tot el
material del pàrquing del Port abans de mitjanit.
Fora d´aquest termini no es garanteix ajut
logístic ni seguretat del material.

Es preveu el lliurament de premis, el diumenge
11/11/2018, aproximadament 30 minuts després
de la publicació oficial de resultats. Els premis
s’indicaran al Tauló Oficial d’Anuncis.
Seguirà al repartiment de premis, un sorteig de
regals entre els participants presents.

8. RESPONSABILITAT
Tots els participants ho fan inexcusablement
sota el seu propi risc i responsabilitat.

9. INSTRUCCIONS
Les Instruccions de Regata estaran penjades al
Tauló Oficial d’Anuncis i al website del Club; no
se’n facilitaran còpies impreses.

5. PROGRAMA
Dissabte 10/11/2018
A les 12:00 ➢ Senyal d’Atenció de la primera
prova del dia per a totes les classes excepte
Creuers (dissabte no hi ha regata de Creuers).

10. MODIFICACIONS
El present Anunci de Regata es pot modificar.

Diumenge 11/11/2018
A les 11:00 ➢ Senyal d’Atenció de la primera
prova del dia per a totes les classes de vela
lleugera excepte els Patins a Vela.
A les 11:30 ➢ Senyal d’Atenció de la prova del
dia per a la classe Creuer.
A les 12:00 ➢ Senyal d’Atenció per als Patins a
Vela.
El diumenge no es donaran senyals de sortida
després de les 16:00h.

6. FORMAT I PUNTUACIÓ
1. El format de competició és en flota.
2. S’aplica el sistema de puntuació baixa, segons l’Apèndix A del RRV. Amb 4 proves
vàlides es descarta el resultat de la pitjor.
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