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El Club Nàutic de Salou es complau en anunciar i organitzar, per delegació de la Federació Catalana 
de Vela, el Campionat de Catalunya de Windsurf 2021 per a les classes  Techno293, Techno293+, 
Open Foil i Windsurf Open (grup iniciació) els dies 17, 18, 24 i 25 d’abril del 2021 i de Raceboard els 
dies 17 i 18 d’abril. 
 
1 .REGLES 
1.1 La regata es regirà per les regles tal i com es defineix al RRV de la World Sailing 2021-2024.  
1.2 L’apèndix P del RRV NO serà d’aplicació. 
1.3 En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata (IR) s’aplicarà la regla 

63.7 del RRV. 
  
2 PUBLICITAT 
2.1 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord 

amb la Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació. 
2.2  Es podrà exigir als participants l’exhibició de Publicitat d’acord amb l’apartat 20.3 (d)(i) de la 

Reglamentació 20 del Codi de Publicitat de la ISAF.   
 
3 ELEGIBILITAT 
3.1 Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la 
Reglamentació 19 de la ISAF i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació. 
3.2. Els participants de nacionalitat o residència legal en Espanya o que competeixen adscrit a un 
Club espanyol, hauran d’estar en possessió de la llicència federativa d’esportista habilitada per la 
RFEV per l’any vigent, expedida per la FFAA on resideixi o practiqui l’esport l’esportista, segons 
“reglamento de licencias de la RFEV” 
Pels esportistes estrangers que no posseeixin d’una llicència federativa, hauran d’acreditar que 
disposen d’una assegurança d’accidents i malaltia vàlid a Espanya. 
 
4 INSCRIPCIONS DE PARTICIPANTS, TÈCNICS I PERSONAL DE SUPORT. 
4.1 Aquesta regata està reservada a les següents classes: Raceboard, Techno 293, Techno293+, 

Open Foil i Windsurf Open (Grup Iniciació). 
4.2 Per participar en el grup Windsurf Open s’haurà de navegar amb aparells d’una superfície 

vèlica igual o menor a 5m2 i que no tinguin sistema de camber.  
4.3 Tots els participants, tècnics i personal de suport hauran d’inscriure’s obligatòriament a través 

de la web: http://regatessalou.sailti.com  
4.4 Els drets d’inscripció pels participants seran de 40€ per participant.  
4.5 El termini de la inscripció acabarà el dijous 15 d’abril a les 19:00 hores. 
4.6 El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta 

data. 
4.7 El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de 

la inscripció. 
 
5  REGISTRE DE PARTICIPANTS, TÈCNICS I PERSONAL DE SUPORT. 
5.1 Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents 

següents abans del termini d’inscripció: 

 Llicència federativa de l'any actual. 

 Carnet de Classe de l'any actual. 

 Comprovant de pagament dels drets d’inscripció 

 DNI o document acreditatiu de l’edat. 

 Declaració Autoresponsabilitat de la Pandèmia ( Annex 2) 
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5.2 El registre es condiciona a la inscripció prèvia en la web del campionat, la signatura del full de 

registre i  l’acceptació de responsabilitat. 
5.3 Tots els participants hauran d’acreditar estar en possessió de la llicència i carnet de classe de 

l’any en curs. 
5.4    Caldrà que tots els tècnics i personal de suport  es registrin abans de les 10:30 hores del dia 17 

d’abril presentant la següent documentació: 
a) Llicència federativa de tècnic N1 o superior vigent. 
b) Identificació de l’embarcació. 

      c) Certificat de navegabilitat de l’embarcació. 
d) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.  

 
6   PROGRAMA 

DATA HORARI ACTIVITAT 

Dissabte, 17 d’abril de 2021 

10:30h Reunió de patrons i entrenadors 

12:00h Senyal atenció 1a prova del dia 

Al arribar a terra Àpat per tots els participants 

Diumenge, 18 d’abril de 2021 
11:30h Senyal atenció 1a prova del dia 

Al finalitzar les proves Entrega de trofeus Raceboard 

Dissabte, 24 d’abril de 2021 
12:00h Senyal atenció 1a prova del dia 

Al arribar a terra Àpat per tots els participants 

Diumenge, 25 d’abril de 2021 
11:30h Senyal atenció 1a prova del dia 

Al finalitzar les proves Entrega de trofeus 

 
6.1 Hi ha programades  12  proves, 6 per a la classe Raceboard. 
6.2 No es realitzaran més de tres proves per dia. 
6.3 Proves necessàries per a la validesa del Campionat:  2. 
6.4 A partir de la cinquena prova vàlida s’aplicarà un descart a la classificació. 
6.5 L’últim dia no es donarà cap senyal d’atenció més tard de les 16:00h.  

 
7 FORMAT DE COMPETICIÓ 
El format de competició serà en flota per cada classe participant. 
 
8 PUNTUACIÓ 
8.1 S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 
8.2 Hi haurà una classificació independent per cada una de les classes. 
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9 PREMIS 
9.1 En compliment amb la Guia Esportiva de la FCV, estan previstos els següents premis 
 

 Open Foil Raceboard Techno293 Techno293+ Grup Iniciació 

Masculí 
1r,2n i 3r. gral. 
1r. sots19 
1r. sots21 

1r,2n i 3r. gral. 1r, 2n i 3r. gral. 
1r. sots15 
1r. sots17 

1r, 2n i 3r gral. 
 

1r, 2n i 3r gral. 
 

Femení 
1a. de la gral. 
1a. sots19 
1a. sots21 

1a. de la gral. 1a. de la gral. 
1a. sots15 
1a. Sots17 

1a. de la gral. 1a. de la gral. 

 
9.2  En les categories on no hi hagi 5 o més participants, només es donarà premi al primer 
classificat. 
9.3   En les categories on no hi hagi un mínim de dos participants, no es donarà cap premi. 
 
10 RESPONSABILITAT 
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
11 INSTRUCCIONS 
11.1 Les Instruccions de Regata estaran penjades a la web del campionat 
(http://regatessalou.sailti.com ) abans del primer dia de campionat. No es donaran copies en paper. 
11.2 Les Instruccions de Regata estaran penjades al TOA durant la celebració del campionat. 
 
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata. (R89.2(a) 

del  RRV) 
 
 

Salou, Abril 2021 


