
 

 

ANUNCI DE REGATA 

                                                               

 
                        

REGATA “ VIII  TROFEU GUIFRÉ EL PILOS” 
JUNIOR 

 
CLUB DE MAR DE SITGES 

 

Participants: Navegants que tinguin la llicència de la FCV del corrent any i llicència de 

l’ADIPAV 2022 
 

Classes participants: Patí a vela júnior, categories infantil, juvenil i open. 

 

Dates de celebració: Els dies 20 i 21 d´ Agost del 2022. En aigües del Club de Mar 

de Sitges  

 

 

1. Regles      
La regata es regirà per:   
  
a) El reglament de Regates a vela de la World Sailing (2021-2024). 
b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela. 
c) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela. 
d) Les regles de Classe. 
e) Les Instruccions de Regata. 
         
*En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de regata prevalen 
aquestes últimes.   
          
  



 

 

2. Elegibilitat:  
- Tots el participants hauran de complir amb els requisits d´elegibilitat reflectits a la 

Reglamentació 19 de la World Sailing i les Prescripcions RFEV. 
 

 

3. Inscripcions: 
- Aquesta regata és reservada per a les classes de patí de Vela Júnior, categories 

infantil, juvenil i open. 
 

- Les inscripcions seran obertes fins el 19 de Setembre a les 11h. La inscripció és 
gratuïta. 

 
- Els regatistes podran inscriure’s omplint el formulari al següent enllaç 

(https://clubmarsitges.com/viii-trofeo-guifre-el-pilos)o, presencialment a: 
                      

CLUB DE MAR DE SITGES 
Passeig Marítim, s/n 

08870- SITGES 
 

nautica@clubmarsitges.com 
           

 
- El comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin 

les dades de la butlleta d´inscripció. 

 

 

4. REGISTRE DE PARTICIPANTS: 
- Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l´oficina de Regata 

abans de les 12,00 hores del dia 20-09-2022. 
- El registre es condiciona a la signatura del full de registre i d´acceptació de 

responsabilitat. 
 

              

5. PROGRAMA 
 
Dia 20 fins a les 11h registre participants 
Dia 20 a les 11.30h reunió de patrons. 
Dia 20 a les 12:30h atenció de la 1ª prova. 
Dia 212 a les 12,30h atenció de la 1ª prova 
No es donaran sortides mes enllà de les 16h el dia 20 i, de les 15h el dia 21. 
No es faran més de 2 proves per dia. 
El dia 21 finalitzades les proves es farà entrega de trofeus. 
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6. PUNTUACIÓ 
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 

 
7. PREMIS 

Seran anunciats en el T.O.A. 

 
8. RESPONSABILITAT 

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

 
9. INSTRUCCIONS 

- Les Instruccions de Regata es publicaran al T.O.A. virtual abans de les 9:30h del 
dia 20. 

- El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de 
Regata. R89.2(a) del RRV  


