
Pàgina 1 de 3 

 
 
 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar, el Real Club Náutico de Barcelona, el Reial 
Club Marítim de Barcelona i el Club Nàutic El Balís conformen el Comitè 
Organitzador del Campionat Interclubs que es complau en anunciar la 
quarantena edició del Campionat Interclubs per a iots de creuer, 
puntuable per a la Copa Catalana de Creuer Zona Centre, i en compliment 
de la regla 89 del Reglament de Regates a Vela publica el present 

ANUNCI DE REGATA 
1. UBICACIÓ 

La quarantena edició del Campionat Interclubs tindrà inici dissabte 7 de 
febrer de 2015 a Barcelona i final diumenge 15 de febrer a Arenys de Mar. 

2. REGLAMENTS 

2.1 La competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al 
Reglament de Regates a Vela 2013-2016 de la ISAF (RRV), les Prescripcions 
al RRV de la RFEV, el Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV (RTC), 

les regles de l’ORC Rating System i dels campionats ORC, aquest Anunci 

de Regata i les Instruccions de Regata que el Comitè Organitzador pugui 
establir. 
2.2 En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata 
prevaldran aquestes últimes. 

3. PUBLICITAT 

Els iots inscrits podran exhibir publicitat de categoria C segons la 
Reglamentació de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita 
reglamentació.  De conformitat amb aquesta mateixa normativa, el Comitè 

Organitzador podrà exigir als participants la mostra de publicitat. 

4. SEGURETAT 

A efectes del Reglament de seguretat totes les proves estan considerades 
com de quarta categoria. 

5. INSCRIPCIONS 

5.1 Podran participar a la competició iots amb ràting ORC en vigor i una 
tripulació mínima de tres persones inclòs el patró. 
5.2 El formulari d’inscripció es pot descarregar de la secció Documents de 

la web del campionat, www.interclubs.es, i s’haurà de presentar abans de 
les 18 hores de dijous 5 de febrer per correu electrònic a 
vela@cnarenys.com o en ma a la Oficina de Regates del Real Club Náutico 
de Barcelona, Moll d’Espanya, s/n, Barcelona.  
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5.3 El registre de participants es durà a terme a la Oficina de Regata del 
Real Club Náutico de Barcelona divendres 6 de febrer de 10:00 a 14:00 i 

16:00 a 19:00 hores.  No s’acceptaran inscripcions més tard de les 

19:00 hores de divendres 6 de febrer. 
5.4 Un iot no es considerarà inscrit si manquen dades al full d’inscripció o 
la presentació d’algun dels següents documents: 

 Fotocòpia del Certificat de navegabilitat de l’embarcació, en vigor; 
 Fotocòpia del Certificat de ràting ORC 2015 de l’embarcació; 
 Fotocòpia del rebut en vigor d’una assegurança de l’embarcació amb 

una cobertura de responsabilitat civil per un valor mínim de tres-
cents mil euros; 

 Fotocòpia de la titulació del patró adient al govern de l’embarcació; 

 Nom de tots els tripulants i número de les seves llicències 

federatives de l’any 2015;  i 
 Justificant del pagament dels drets d’inscripció. 

5.5 Els següents drets d’inscripció s’hauran d’abonar mitjançant 
transferència al compte de Catalunya Caixa 2013 | 0167 | 06 | 0201034464: 

 Classe 0–1    290 €   Classe 2    240 €   Classe 3     190 € 

6. PROGRAMA SOCIAL I ESPORTIU 

Data Hora Activitat 
Divendres 6 10 a 14 i 16 a 19 hrs. Registre de participants al RCNB 

Dissabte 7 

8:30 a 10:30 hrs. Esmorzar de regata al RCNB 

9:30 hrs. Reunió de patrons al RCNB. 

11:55 hrs. Senyal d’atenció 1ª prova al RCNB 

Diumenge 8 

8:30 a 10:30 hrs. Esmorzar de regata al RCMB 

9:30 hrs. Reunió de patrons al RCMB. 

11:25 hrs. Senyal d’atenció travessia Barcelona–Maresme 

A l’arribada a terra Berenar calent al CNAM 

Dissabte 14 

8:30 a 10:30 hrs. Esmorzar de regata al CNAM 

10:00 hrs. Reunió de patrons al CNAM 

11:55 hrs. Senyal d’atenció 1ª prova al CNAM 

Diumenge 15 

10:00 hrs. Reunió de patrons al CNAM 

11:55 hrs. Senyal d’atenció 1ª prova al CNAM 

Acabades les proves Pica-pica i lliurament de trofeus al CNAM 

6.1 Es disputaran un màxim de deu proves. 

6.2 El Campionat serà vàlid amb una prova finalitzada. 

6.3 Hi haurà un descart amb 4 o més proves vàlides. 

7. CLASSIFICACIÓ 

7.1 S’estableixen les següents classes: 
Classe GPH Bandera 

0 Menys de 510 segons per milla “W” del CIS 

1 De 510 a 600 segons per milla “T” del CIS 

2 De 601 a 650 segons per milla “R” del CIS 

3 Més de 650 segons per milla “K” del CIS 

7.2 Si una classe no compta amb un mínim de cinc embarcacions inscrites 
es podrà ajuntar amb una altra, a criteri del Comitè Organitzador. 
7.3 S’aplicarà l’Apèndix A.4 (puntuació baixa) del RRV.  
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7.4 Per a les compensacions de temps s’utilitzarà el barem simplificat OSN 
a les regates costaneres.  A les proves sobrevent/sotavent serà criteri 

inapel·lable del Comitè de Regata optar per la classificació per trams 
Performance Line o pel nivell simplificat ISN. 
7.5 S’estableix una puntuació anomenada Challenge Interclubs per a 

equips de dos vaixells del mateix club que no competeixin a la mateixa 
classe.  En aquesta classificació puntuen ambdós iots a totes les proves i el 
guanyador serà l’equip amb menys punts.  Els possibles empats es 
resoldran aplicant l’apèndix A del RRV.  No hi ha límit als equips que cada 
club pot presentar, però els armadors hauran de ser socis del club que 
representen.  La inscripció serà avalada pel Comodor o representant 
corresponent, i s’haurà de formalitzar no més tard de les 19 hores de 

divendres 6 de febrer.  El club guanyador del 40 Campionat Interclubs 

serà el de l’equip campió del Challenge Interclubs. 

8. INSPECCIONS DE SEGURETAT I DE DADES DELS CERTIFICATS 

A partir del tancament d’inscripcions es podran dur a terme controls diaris 

de mesurament.  Un armador inscrit podrà sol·licitar treure el iot de l’aigua 
durant el Campionat, adreçant al Comitè de Regata escrit justificant els 
motius i esperant l’autorització expressa prèvia del Comitè. 

9. AMARRAMENTS 

Els iots inscrits tenen amarrament gratuït al Real Club Náutico de 
Barcelona i Reial Club Marítim de Barcelona de dissabte 31 de gener a 
dissabte 7 de febrer, i al Club Nàutic d’Arenys de Mar de diumenge 8 a 
diumenge 22 de febrer. 

10. PREMIS 

Es lliuraran els següents trofeus: 
 Al primer de cada classe a la travessia Barcelona–Maresme. 
 Als tres primers de la classificació final de cada classe, inclòs el 

Challenge Interclubs. 
 El Trofeu Jordi Vives al club guanyador, de conformitat amb el punt 

7.5 d’aquest Anunci. 

11. RESPONSABILITAT 

Els participants al Campionat ho fan sota el seu propi risc i 
responsabilitat.  El Comitè Organitzador, el Comitè de Regata i qualsevol 

persona o entitat que participi en l’organització del Campionat es 
descarrega expressament de responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i 
molèsties que poguessin esdevenir durant o a causa de la competició, 
remarcant explícitament el que disposa la Regla 4 del RRV:  “Un vaixell és 
l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de 
continuar en regata”. 

 
 

Arenys de Mar, gener de 2015. 


