ANUNCI DE REGATES
El Trofeu Tanit es farà, a Vilanova i la Geltrú, del 12 al
15 d’octubre de 2006, organitzat per l’Associació de
Dones Navegants Tanit i el Club Nàutic Vilanova.
Aquest trofeu està considerat com fora de calendari per a
la classe First Class 8 i Grand Surprise.
1. REGLES
1.1 El trofeu es regirà per:
a) El reglament de regates de vela de la ISAF 20052008.
b) Les prescripcions de la Reial Federació Espanyola de
Vela.
c) Les regles de la classe First Class 8.
d) Prescripcions de la Guia Esportiva de la Federació
Catalana de Vela.
e) Les instruccions de regates que poden modificar
alguna de les anteriors.
S’aplicarà la penalitat de viratges de 720º (regla 44
RRV).
2. CLASSES QUE PARTICIPEN
Podran participar les classes següents: Grand Surprise
(Tripulació Femenina) First Class 8 (Tripulació Femenina)

El primer senyal d’atenció pel dia 12 serà a les 10.55h, i
pels dies 14 i 15 es donarà a les 11:50h. L’últim dia no es
donarà cap sortida més enllà de les 15h.
La competició es regirà pel format de flota.

3. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es complimentaran en el formulari
adjunt, o via internet a l’adreça
http://www.trofeutanit.com/inscripcion.php. El termini
d’inscripció acabarà el dia 11 d’octubre de 2006 a les 18
hores.

8. RESPONSABILITAT
Tots els participants en el trofeu ho fan sota la seva
responsabilitat. El comitè organitzador o qualsevol
persona o organisme involucrat en l’organització de la
regata rebutja responsabilitats per pèrdues, danys,
lesions o molèsties que poguessin afectar a persones o
coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència de la
participació en les proves emparades per aquest anunci
de regata.

4. REGISTRE DE PARTICIPANTS
4.1 Cada patró de la classe First Class 8 haurà de
enregistrarse per formalitzar la inscripció via internet a
l’adreça www.trofeutanit.com abans de les 9’30 hores del
dia 12 de setembre de 2006. Hi haurà una oficina de
regates ubicada a les instal·lacions del Real Club Nàutic
de Barcelona.
4.2 El registre queda condicionat a la presentació, abans
de l’hora assenyalada, dels següents documents:
La llicència federativa 2006 de tota la tripulació.
Documentació acreditativa de la propietat de
l’embarcació.
Darrer rebut de l’assegurança de l’embarcació
inscrita.
4.3 La inscripció serà gratuïta per a totes les
embarcacions.
L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions
fora del termini abans esmentat.

6. PUNTUACIÓ
La classificació serà en temps real per a cada grup
independentment.
S’aplicarà el Sistema de Puntuació a la Baixa.
7. PREMIS
1er, 2on i 3er de la regata costanera BCNVilanova
del dia 12/10 de First Class 8.
Els dies 14 i 15:
1er, 2on i 3er classificat del I Trofeu Tanit grup First
Class 8.
1er, 2on i 3er classificat del I Trofeu Tanit grup Gran
Surprise.
Les classificacions s’anunciaran al TOA.

9. ALLOTJAMENT
L’allotjament anirà a càrrec dels participants.
10. ACTES SOCIALS
El dijous dia 12 després de la travessa costanera BCNVilanova es servirà una refrigeri de benvinguda.
Dissabte dia 14 esmorzar a partir de les 9:30 i bufet amb
festa a partir de les 20:00h.
El diumenge 15 s’oferirà esmorzar a partir de les
9:30 i un aperitiu després del lliurament de trofeus que es
farà al finalitzar totes les proves. Hi haurà un sorteig
d’obsequis per a totes les participants al sopar del
dissabte.
Els acompanyants que vulguin dinar al Restaurant
hauran de reservar taula amb antelació directament al
Restaurant.

5. PROGRAMA
Dia 12 regata costanera BarcelonaVilanova pel grup First
Class 8.
Els dies 14 i 15 es programen un total de sis proves i no
es correran més de tres proves diàries en un recorregut
de Barlovent–Sotavent a les aigües de Vilanova i la
Geltrú.
El trofeu serà vàlid amb 1 prova acabada i es descartarà
una a partir de la quarta prova.

11. MODIFICACIONS
El club organitzador es reserva la facultat de poder
modificar el present Anunci de Regata. Aquest Anunci de
Regata no forma part de les Regles que regeixen la
Regata i pot modificarse en cas necessari.
Associació de Dones Navegants Tanit i Club Nàutic
Vilanova, octubre de 2006.

