
        

1r 1r. TROFEU VIRTUAL CN VILANOVA 
       4 i 5 d’Abril de 2020 
 

ANUNCI DE REGATA 

 

 

El Club Nàutic Vilanova, es complau en anunciar i organitzar el 1r. Trofeu virtual CN Vilanova 
els dies 4 i 5 d’Abril de 2020. 
 

1 REGLES 
1.1 La regata es regirà sota les normes de la plataforma virtual “Virtual Regatta – The e-sailing 
company”. 
 

2 ELEGIBILITAT 
2.1 Podran participar tots els socis i socis esportius del Club Nàutic Vilanova. 
2.2 Tots els participants hauran d’estar donats d’alta en la plataforma virtual “Virtual Regatta – 
The e-sailing company”: https://www.virtualregatta.com/es/ 
 

3 INSCRIPCIONS I REGISTRE 
4.1 Les inscripcions es tramitaran a través del correu electrònic directoresportiu@cnvilanova.cat.  
4.2 En el correu s’haurà d’indicar: 

 El nom del patró 
 El nom d’usuari en la plataforma “Virtual Regatta” 
 Un telèfon de contacte per les comunicacions de whatsapp. 

4.3 NO hi haurà drets d’inscripció. 
4.4 El comitè organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin desprès del dia 2 
d’abril de 2020 

 

6 PROGRAMA 
6.1 S’estableix el següent programa: 
 

 
 
 
 
6.2 Hi ha programades 8 proves. No es faran més de 4 proves diàries. 
6.4 Proves necessàries per a la validesa del Campionat:  1. 
6.5 No hi haurà descarts. 
 
7 FORMAT DE COMPETICIÓ:  
7.1 Totes les proves seran en format Inshore. 
7.2 Fins a 19 participants, es navegarà en format flota. 
7.3 Amb 20 o més participants, el format de competició será en grups. Dissabte, es realitzarà una fase 
classificatòria y diumenge, la fase final. 
 
 

DATA HORA ACTE 
Dissabte, 4 d’abril de 2020 12:00 h Proves  
Diumenge, 5 d’abril de 2020 12:00 h Proves 
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8 PUNTUACIÓ:  
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. NO s’aplicarà la puntuació 
original de la plataforma. 
 

9 PREMIS:  
HI haurà premis pels tres primers classificats. 
 

10 RESPONSABILITAT:  
 Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 

11 INSTRUCCIONS:  
11.1 Qualsevol instrucció referent al campionat es farà per whattsapp. 
 

12 ALTRES 
12.1 El club organitzador no es responsabilitza dels possibles problemes generats per les qualitats 
de les connexions. 
 
Vilanova, 30 de març de 2020. 


