XVII TROFEU MESTRES D’AIXA
VELA LLATINA
DIVISIONS REGATA, LLAÜTS CLÀSSICS
I CLASSE OBERTA
ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic Portitxol, organitza la regata de Vela Llatina per a les
Divisions Regata i Llaüts Clàssics, baix el nom de XVII TROFEU MESTRES D’AIXA.
1.- LLOC I DATES
Es celebrarà en aigües de la Badia de Palma, el dia 24 de Novembre de
2018 sota l’organització d’aquest Club Nàutic Portitxol.
2.- REGLES
La regata es regirà per les següents regles:
a) El Reglament Internacional de Regates de la I.S.A.F. 2017-2020 (R.R.V.).
b) Les Instruccions de Regates.
c) El Reglament de Vela Llatina per a les divisions Regata i Llaüts Clàssics i
vàlid per l’any 2018.
d) El Reglament de Medició i Compensació i Regates Vàlid per l’any
2018.
e) El present Anunci de Regates.
3.- PARTICIPANTS I INSCRIPCIONS
Podran participar tots els vaixells de les divisions Regata, Llaüts Clàssics i
Clase Oberta. Les embarcacions que prendran la sortida a la primera prova
faran la seva inscripció abans de les 19.00 hores del dia 23 de Novembre de
2018.
Club Nàutic Portitxol
Passeig Barceló i Mir, 2
07006 Palma
Telf: 971 24 24 24 Fax: 971 25 76 06
Email: info@cnportitxol.com

Tots els participants hauran d’estar en possessió de la llicència federativa
de l’any 2018.
Totes les embarcacions hauran de disposar del certificat de medició vàlid
per l’any 2018.
4.- PROGRAMA
Está prevista la realització d’un màxim de dues proves per la divisió
Regata i Llaüts Clàssic. I la realització de una proba per a la classe Oberta.
Qualsevol modificació es notificarà al T.O.A. dues hores abans de la prova.
DIA
Sábado 24 de
Noviembre de 2018

HORA
9:30
13:00
La entrega de
trofeos se
anunciarà en el
T.O.A

ACCIÓ
Entrega de les instruccions de
regata
Senyal
d’Atenció
Primera
Prova
Torrada para los participantes
y entrega de trofeos.
20´00 aprox.

5.- COMPENSACIÓ
El sistema de compensació serà el que determini el Reglament de
Medició i Compensació i Regates de Vela Llatina vàlid per l’any 2018.
6.- RESPONSABILITAT
Tots els vaixells que participin a la regata ho fan sota el seu propi risc i
responsabilitat. El Comitè Organitzador, el Comitè de Regates, i qualsevol altre
persona o organisme involucrat en l’organització de la regata, declinen
qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties que poguessin
succeir a persones o coses, tant a terra com a la mar, per participar en elles,
abans, durant o després de la regata. Es crida l’atenció sobre la Regla
Fonamental 4, Decisió de Regatejar, de la part 1 del R.R.V., que estableix:
“Un vaixell és l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la
sortida o de continuar a la regata”.

7.- CLASSIFICACIONS
Es faran classificacions generals, els vaixells de les divisions Regata, Llaüts
Clàssics i Clase Oberta.
8.- DERECHOS DE IMAGEN
8.1

9

Ya que el derecho de la propia imagen está reconocida en el artículo 18.1
de la Constitución, regulado por la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de Mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Dicembre, de Protección de
Datos de Carácter , se informa que los datos e imágenes personales recogidas se
incorporaran a los ficheros de imágenes, el responsable el cual es el Club Nàutic
Portitxol, y que tiene como finalidad la gestión de imágenes de las diferentes
actividades organizadas.

8.2

Se informa que las imágenes tomadas durante el acontecimiento pertenecen
en exclusiva al responsable del fichero.

8.3

Los participantes autorizan a los organizadores y patrocinadores para que su
nombre, su imagen o la embarcación en la que participan, puedan ser utilizadas
en cualquier texto, fotografía o vídeo y pueda ser publicado o difundido por
cualquier medio.
PREMIOS

El sábado día 24 de novembre, a las 20´00 horas aprox, tendrá lugar el acto de
entrega de premios en las instal·lacions del Club Náutico Portitxol.

Palma, 6 de novembre de 2018
EL COMITE ORGANITZADOR

XVII TROFEU MESTRES D’AIXA
VELA LLATINA

DIVISIONS REGATA, LLAÜTS CLÀSSICS I
CLASSE OBERTA
FULL D’INSCRIPCIÓ
DIVISIÓ:

CLASSE:

APM:

NOM D’EMBARCACIÓ:
PATRÓ:

Nº DE VELA:
Nº LLICÈNCIA:

ARMADOR:
CLUB NÀUTIC:
TRIPULANT:

Nº LLICÈNCIA:

TRIPULANT:

Nº LLICÈNCIA:

TRIPULANT:

Nº LLICÈNCIA:

TRIPULANT:

Nº LLICÈNCIA:

TLF. CONTACTE A TERRA:

NOM:

EMAIL:

Palma, a

de Novembre de 2018
Firma del patró.

