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Instruccions de Regata  

1. REGLES  

Les regates es regiran per les regles tal i com es defineixen al reglament de Virtual Regatta.  

*Respecte a l’ús de les ajudes del joc, deixem a lliure elecció l'ús d’aquestes ajudes.  

2. AVISOS ALS PARTICIPANTS  

Els avisos als participants s’exposaran en el grup de WhatsApp creat per a aquesta competició. 

Les classificacions es publicaran i actualitzaran al grup de WhatsApp. 

3. PROGRAMA DE LES PROVES, RECORREGUTS, CAMP DE REGATES I FORMAT DE 

COMPETICIÓ  

Estan programades 2 proves per dia i un descarte cada 4 proves. 

Les regates estan programades els dimarts i dijous de cada setmana a les 20.00h durant el 

confinament. (L’horari pot ser modificat previ avís al grup de WhatsApp) 

Les dues primeres proves es celebraran el proper dimarts dia 12 de maig. 

Els participants hauran d’introduir el codi que compartirem al grup de WhatsApp per a cadascuna 

de les proves. 

Les embarcacions amb les que s’organitzaran les regates seran les següents: Dimarts 12 de maig 

49er, dijous 14 de maig Star, dimarts 19 de maig Nacra 17 i dijous 21 de maig  J70 

Seguint les directius del joc, per tal de garantir la participació a les regates organitzades per el 

Club Nàutic Salou, és necessari haver-se creat un usuari i completat la secció Sailing School 

 

VIRTUAL REGATTA IN-SHORE 
 

 

Club Nàutic Salou 



 

“CN SALOU VIRTUAL IN-SHORE CHAMPIONSHIP”                           

(tutorial). 

4. SISTEMA D’ARBITRATGE DIRECTE DURANT LA REGATA I AUTOPENALITZACIÓ  

En cas d’infringir algunes de les regles establertes al reglament de Virtuar Regatta, el joc 

procedirà a un sistema d’arbitratge i auto penalització directe que consisteix en ralentir la 

embarcació durant 10 segons i informarà de la regla infringida. No caldrà fer cap autopenalització. 

5. INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es formalitzaran enviant un correu electrònic a vela@clubnauticsalou.com 

indicant: 

 
Nom i cognoms del regatista.  

Nom d’usuari a Virtual Regatta.  

Data de naixement.  

Número de telèfon.  

Correu electrònic.  

Intenció de participar a la regata INSHORE. 

*És una regata tancada als socis i membres del Club Nàutic Salou. 

El termini d’inscripcions finalitzarà el dilluns 18 de maig a les 12.00h. 

6. RELACIÓ DE TROFEUS, ACTES SOCIALS I ENTREGA DE PREMIS  

S’entregaran trofeus als 3 primers de la general.  

L’entrega de premis tindrà lloc a l’esdeveniment social programat el 29 d’agost a la terrassa del 

Club Nàutic Salou.  
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