
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         

Ocata Raid 2019 

  
  

Trofeo Ocata Raid 2019 
Classe: Pati Catala i Catamara 

27 de juliol de 2019 

Club Ocata Vent El Masnou 
Tel. 628244266/665671760 – Email: clubocatavent@gmail.com   

 

ANUNCI DE REGATA 
 

1 REGLES 

La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el RRV (2017-2020) 
a.) En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes. 
b.) Les embarcaccions hauran de porta obligatoriament: rem, hidratació per la travessa, fruita o barretes de 
cereals, mobil (en funda estanca) i una radio VHF (opcional) 
 
Es podrà exigir als  regatistes, entrenadors i personal de suport dels regatistes i l’ús de l’armilla salvavides. 
 

2 PUBLICITAT: 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. 
 

3 ELEGIBILITAT: 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 
 

4 ESCENARI: Les proves es disputaran entre el Club Ocata Vent i el Club Nàutic Bétulo, i la varada, sortida i 

arribada serà a la platja del propi Club Ocata Vent 
 

5 LOGISTICA D´EMBARCACIONS: Les embarcacions que vinguin de fora podrán varar aquesta, a la platja del Club Ocata 

Vent desde el divendres 26 de juliol fins el diumenge 28 de juliol. 
 
6 INSCRIPCIONS: Les inscripcions seran complimentades  en el formulari de la web www.ocatavent.com, hi 

s’enviaran a través d’ aquesta. 
inscripció:20€ fins el dia 10/7/2019, a partir d´aquesta data 25€ 
nº de compte: ES 71 0182 4091 6402 0021 1552 
Concepte: Ocata Raid + Nº de telefon(móvil) 
 

7 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS: Cada participant haurà de confirmar la seva inscripció a 

l’Oficina de Regata(Club Ocata Vent), abans de les 10:30 hores del dissabte que comença la competició. 
Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30 hores del dia que comença la 
competició 
presentant la següent documentació: 
 
a) Llicència federativa de tècnic, vigent. 
b) Identificació de l’embarcació. 
c) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent. 



d) Serà obligatori portar una radio VHF amb el canal de l’àrea de regates. 
e) Les llanxes d’entrenadors podran estar al Port de El Masnou. Serà imprescindible que dos dies abans es 

pugui comunicar a “Marina Masnou”, les característiques d’aquestes llanxes. 

El termini de la inscripció acabarà dia 27 de juliol a les 9:30 hores, no obstant el Comitè organitzador podrà 
admetre 
inscripcions fora d’aquesta data. 
 

8 PROGRAMA 

DATA HORA ACTE 

Dissabte 27 de juliol de 2019 : 09:00 a 10:30 Registre de participants /10:30 reunio de patróns / 12:00 
Senyal d’atenció 1ª Prova, travesa Club Ocata Vent (El Masnou) al Club Nàutic Bétulo (Badalona),anda i 
tornada. 
/ 17:00 entrega de premis i pica pica al chiringuito “la Xancla” 
 
1.1. El dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15,00 hores. 

1.2. Hi ha programada 1 prova en format “Travesa”.  

1.3. La regata serà vàlida amb 1 prova acabada. 
 

9 PREMIS: S’anunciaran en la reunio de patróns   

9.1 Aquesta regata es un trofeo el Masnou per la classe Patí Català i Catamarà 

 

10 MODIFICACIONS: D’acord amb el RRV aquest anunci podrà ser modificat 
El Masnou, 1 d´ juny del 2019 


