
 
 

 

REGATES SOCIALS ESTIU 2022 

Anunci de Regata 
1. ORGANITZACIÓ 
El Club Vela Calella organitza les regates socials per a les classes Làser (Standard,  Radial i 4.7) i 

Làser Pico. 
 

2. LLOC i DATES 
Aigües costaneres de Calella de Palafrugell (Girona) els dies: 

• Dissabte 30 de juliol i diumenge 31 de juliol. Trofeu Illes Formigues.  
• Dissabte 6 i diumenge 7 d’agost. Trofeu Port d’en Calau.  

• Dissabte 13 i diumenge 14 d’agost. Trofeu President.  
 

3. REGLES 
3.1. La regata es regirà pels següents reglaments vigents: 

- El Reglament de Regates a Vela de la ISAF 

- Les Prescripcions de la Real Federación Española de Vela. 

- Les regles de classe. 

- El present Anunci de Regata 

- Les Instruccions de Regata i els Annexes, (que poden modificar qualsevol d’aquests apartats 

excepte el segon). 

3.2. Les Instruccions de Regata es lliuraran a la secretaria del C.V.C.  

3.3. Les regates s’anul·laran si no hi ha un mínim de 3 inscrits. També si no hi ha un mínim de 5 nusos ó 

si hi ha un màxim de 15 nusos per als nens. Pels adults el mínim és de 5 nusos i el màxim de 25. 
 

4. PARTICIPANTS 
4.1. Podran participar en aquesta regata les embarcacions de la classe Làser Standard, Làser Radial, 

Làser 4.7 i Làser Pico. 
 

5. INSCRIPCIONS 
5.1. Les inscripcions es formalitzaran mitjançant el full d’inscripció que facilitarà el Club Vela Calella. 

5.2. El registre queda condicionat a la presentació de la llicència Federativa en curs ó llicència 

d’escola pels alumnes. 
 

6. PROGRAMA i RECORREGUTS  

Senyal d’atenció 1ª prova del dia a les 11 hores. No es navegaran més de tres proves per dia. Els 

recorreguts es descriuen a l’Annex.  
 

7. PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIONS 
7.1 Serà d’aplicació el Sistema de Puntuació Baixa, Regla A 4.1 del RRV. Les classificacions les 

conformaran  la suma de les proves celebrades. 

7.2. Les regles i grups de classificació es publicaran al TOA i podran modificar-se durant el decurs 

dels trofeus.   
 

8. TROFEUS i LLIURAMENT DE PREMIS 
El lloc i hora del lliurament de premis es comunicarà als socis tant aviat com es concreti.  

 

Calella de Palafrugell, juliol de 2022. 


