
 

 
 

REGATES DE CREUER 2018 
CN EL BALÍS – CN D’ARENYS DE MAR 

 

 
En compliment de la Regla 89 del RRV, el Comitè Organitzador integrat pel CLUB NÀUTIC D’ARENYS DE 
MAR i el CLUB NÀUTIC EL BALÍS es complau en anunciar les Regates de Creuer 2018 per a iots de classe 
Creuers ORC i conseqüentment, estableix el següent 

ANUNCI DE REGATA 

1. UBICACIÓ 
Les regates es celebraran en aigües compreses entre Arenys de Mar i Sant Andreu de Llavaneres. 

 
2. REGLES 
Les regates es regiran per les regles tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela 2017-2020 
(RRV), pel Reglament tècnic de creuers vigent, la Guia esportiva de la FCV vigent, el Reglament ORC, 

aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata.  Les Instruccions prevaldran sobre l’Anunci. 

 
3. PARTICIPANTS 
Podran participar a les regates els iots amb Certificat de Mesurament ORC vàlid pel 2018, i els vaixells en 
promoció amb GPH estimat. 

 
4. CALENDARI DE REGATES 
4.1 El Club Nàutic d’Arenys de Mar i el Club Nàutic El Balís, de mutu acord, estableixen un comú calendari de 
proves de creuer per al 2018; 

Nivell Trofeu Dies Mes Organitza 

3 Lliga Hivern 

14, 21, 28 Gener Arenys – El Balís 

4 Febrer 

El Balís – Arenys 4, 18, 25 Març 

3 Lliga Primavera 

  
8, 15, 22, 29 Abril 

6, 20, 27 Maig Arenys – El Balís 

3 Lliga Estiu 

3, 10, 17 Juny El Balís – Arenys 

8, 15* Juliol Arenys – El Balís 

9, 16, 23 Setembre 
El Balís – Arenys 

3 Lliga Tardor 

14, 21 Octubre 

11, 18, 25 Novembre 
Arenys – El Balís 

2, 9, 16 Desembre 
 

*Els dies de proves assenyalades amb un asterisc les realitzarà el CN El Balís. 

**Els dies de proves assenyalades amb dos asteriscs les realitzarà el CN Arenys. 

 

4.2 Programa de les proves 

Dia Hora Acte 

  Diumenge   10:00 a 11:00 hores   Registre de participants al club organitzador 

  Diumenge   12:00 hores   Senyal d’Atenció 

No es donaran Senyals d’Atenció més tard de les 13:00 hrs. 
 

5. INSCRIPCIONS i REGISTRE 
5.1 Les embarcacions que vulguin participar a les regates s’hauran d’inscriure al seu respectiu club a 
principi d’any, omplint el formulari oficial o fent la Inscripció per web i lliurant fotocòpia de la següent 
documentació: 

· Certificat de navegabilitat de l’embarcació; 
· Pòlissa d’assegurança i rebut corresponent en vigor; 
· Titulació del patró adient al govern de l’embarcació inscrita. 

. Llicències Federatives vigents de tots els esportistes embarcats. 

http://cnelbalis.sailti.com/es/default/races


 

 
Els vaixells que prenguin la sortida sense certificat de ràting seran classificats al Grup Club. 

5.2 Al Registre de participants de cada regata caldrà presentar només les llicències dels tripulants i la 
renovació dels documents anteriors que hagin caducat. 
5.3 Cal confirmar per ràdio al Comitè de Regata la participació abans de la sortida, amb temps suficient.  
Les inscripcions són lliures de drets. 
 
6. GRUPS DE CLASSIFICACIÓ 

6.1.1 S’estableixen els següents grups de classificació: 
· General ORC:  tots els participants d’acord amb el seu GPH segons el reglament tècnic de creuers 
· Grup 0-1-2:  GPH igual o menor de 510 seg. milla i menors de 600seg.milla 
· Grup 3:  GPH major de 600 seg. milla 
· Grup Club: Classificació conjunta d’acord amb el GPH estimat de totes les embarcacions. 

6.2 Els iots participants navegaran totes les proves al mateix grup o seran penalitzats amb DNF. 
6.3 S’estableixen 3 grups de classificació sense mínim per grup. 

6.4 S’aplicarà l’Apèndix A.9 del RRV. 
6.5 La classificació serà en temps compensat aplicant el vent mitjà en totes les proves. S’aplicarà la 
formula del nombre fix de Temps sobre distància. 

6.6 S’efectuarà un descart per cada 4 proves vàlides. 
6.7 Els iots que participin únicament l’últim dia de competició d’un Trofeu no seran classificats. 
6.8Les embarcacions que per motius de participació en alguna prova puntuable de la Copa Catalana de 
Creuers o en el Campionat de Catalunya no permetin assistir a alguna prova de les lligues, seran classificats 

com a DNS i no com a DNC. 
 
7. TROFEUS 
Amb 5 embarcacions per cada grup establert segons el punt 6.1 del present anunci de regata es lliurarà 
trofeu al 1er, 2n i 3er classificat de cada grup. 
Cas que en algun grup no hi hagués el mínim de 5 embarcacions, es lliurarà trofeu a aquelles embarcacions 

que hagin finalitzat el 50% de les proves de la Lliga que correspongui. 
 
8. RESPONSABILITAT 
Els participants a les regates ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  El Comitè Organitzador, així com 
qualsevol persona o entitat que participi en l’organització de les regates, es descarrega expressament de 
qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i/o molèsties que poguessin esdevenir durant les 

proves.  Es remarca 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”. 
 
9. S’estableix un Comitè Responsable d’aquest document, el qual es compondrà del Comodor, Capità de 
Flota i Secretari Tècnic d’ambdós clubs.  Aquest Comitè tindrà facultat per modificar qualsevol punt d’aquest 
Anunci, sempre abans del començament d’un Trofeu. 
 

Arenys de Mar – Sant Andreu de Llavaneres, Gener de 2018 


