
  

 
1ª PROVA TROFEU COSTA BRAVA 

 
ANUNCI DE REGATA 

 
Reglaments: 
La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2013-2016), les regles de 
les classes participants i les Instruccions de Regata. 
 
Classes participants: 
Aquesta regata està reservada a les classes Optimist i OPEN. 
 
Programa: 
Les proves es celebraran en el port de Sant Feliu de Guíxols, els dies 02 i 03 de juliol del 
2016, segons el calendari següent: 
 
 

DIA PROVA HORES DE SENYALS D’ATENCIÓ 
OPTIMIST                                   OPEN 

15 
16 

Proves 
Proves 

                  12’00     12’10 
                  12’00                                        12’10 

 
L’hora de sortida podrà ser modificada per les Instruccions de Regata o pel Comitè de 
Regata. 
 
Inscripcions: 
S’han de formalitzar a les oficines de l’escola de vela, abans de les 11 hores del dia 02. Per 
a la inscripció serà preceptiu estar en possessió de la llicència federativa vigent, i estar al 
corrent de les obligacions amb la classe. 
Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30. hores del dia 02 
d’agost presentant la següent documentació: 
a) Llicència federativa de tècnic, vigent 
b) Identificació de l’embarcació. 
d) Certificat de navegabilitat 
c) Originals o fotocopies de la llicència federativa de tècnic. 
e) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent. 
Serà obligatori portar una radio VHF amb el canal de l’àrea de regates 
 
Instruccions: 
Les Instruccions de Regata estaran a disposició dels participants des de les 10’00 hores del 
dia 02, a les oficines de regata. El sistema de puntuació s’indicarà a les 
Instruccions de Regata. 
 
Premis: 
Els premis seran exposats a la seu del Tinglado – Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Responsabilitat del Club Organitzador: 
El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols no assumeix cap responsabilitat per qualsevol incident 
o accident que pugui afectar a material o a persones abans, durant o després de la Regata, 
tant a terra com a mar.  
 


