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En compliment de la Regla 89 del RRV, el Club Nàutic d’Arenys de Mar, amb la 
col·laboració de la Real Asociación Nacional de Cruceros, es complau en anunciar la 
organització de la dissetena edició de la:  
        Copa RANC – Campionat Absolut de Barcelona de Creuers RI 
 i, conseqüentment, publica el present: 
 

ANUNCI DE REGATA 
1. UBICACIÓ 
 La regata tindrà la seva seu al Club Nàutic d’Arenys de Mar i les proves es 
 disputaran els dies 31 d’octubre i 1 de novembre en aigües properes a Arenys de 
 Mar. 

2. REGLES 
 2.1 La competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al RRV 2013-2016 
 de la RFEV, pel Reglament de Medició RI i pel Reglament d’Organització de 
 Regates RI.  
 2.2 En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevaldran 
 aquestes últimes. 
  
3. PUBLICITAT 
 3.1 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com a 
 categoria ‘C’ d’acord amb la Reglamentació 20 de l’ISAF i les prescripcions de la 
 RFEV a dita reglamentació.   
 3.2 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 l’ISAF. 

4. PARTICIPANTS 
 4.1 Hi podran participar totes les embarcacions amb certificat de ràting RI en vigor.   
 4.2 Es formaran Grups RI d’acord amb les normes 207.1 i 207.1.1 del Reglament 
 RI. En cas d’un grup que no assolís un mínim de cinc velers inscrits, aquest 
 s’integraran a un grup existent a criteri del Comitè de Regata. 
  
 Hi haurà Grup RI Promoció on podran inscriure’s Vaixells amb Certificat RI 

Promoció, RI Estàndard (vaixells sense medició i totalment estandarditzats), RI 
Clàssic i RI Tripulacions Reduïdes (Solitaris i A-Dos).  

      
 Els vaixells inscrits en el Grup RI Promoció ha de complir els requisits del 

Reglament RI al respecte. Entre ells:  
- No portar publicitat  
- No portar pal de carboni en vaixells de sèrie posterior a l'any 2000  
- RPP menor de 103 pels velers que tinguin alguna vela mesurada i de 110 pels 
que no tinguin cap vela mesurada. 
- Utilitzar només enrotllador de gènova (amb bonificació) o gènova amb 
mosquetons (un sol gènova o floc a bord). 
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  - Portar la major o la vela de proa de polièster no laminat (Dacron)  
- Complir amb la habitabilitat completa. 

             Si un armador desitja inscriure’s al grup Promoció i el seu barco no compleix els 
requisits establerts, podrà sol·licitar la exempció al Comitè Tècnic de la RANC, la 
decisió del qual serà inapel·lable. 

 
    4.3 Addicionalment als reglaments a dalt citats, al Grup Promoció RI seran 
    d’aplicació les següents regles locals:  
    · Norma “Tintin”. Els tripulants de més de seixanta-cinc anys o menys de    
    quinze anys que ho desitgin no sumaran com a tripulants del seu vaixell. L’edat 
    computarà el dia de la disputa de la primera prova de la Copa RANC 2015.   
    · Norma “3х2 Carrefour”. El velers de 13,50 metres o més d’eslora poden portar  
    un tripulant addicional. L’eslora aplicable serà el LOA que consti al Certificat de 
    Mesurament RI.  
    Ambdues Regles Locals només son d’aplicació a la Classe A-Dos. Els tripulants 
    subjectes a aquestes bonificacions han d’estar degudament inscrits com a tals 
    a la Copa RANC i han de comptar amb la preceptiva assegurança esportiva. En 
    cap cas es podrà disputar una prova amb més de quatre tripulants (inclòs el 
    patró) a un mateix vaixell. 
 
  Hi haurà Grup RI SportBoat per els velers definits sota aquesta consideració en 

el Reglament de Medició i el d’Organització de Regates RI. Principalment: 
     Barcos amb data de sèrie >1982, menors de 9 m., amb DSPM<2000 Kg.  i 

DSPM/L^3 < 4.5. (J-80, Platu 25, First Class 8, Melges 24, etc) 
   
  S'establiran Divisions en els Grups Promoció i SportBoat en funció de que hi 

hagi cinc o més velers en cada una d’elles. Aquestes Divisions s'anunciaran al 
TOA amb un mínim de dues hores abans de la sortida de la primera regata. 

 
5. PROGRAMA 

- 12:00 a 20:30 hores. Registre de participants a la Oficina de Regates del CNAM 
Divendres  30 d’octubre: 

 

 - 10:00 hores. Reunió de patrons al Saló Social del CNAM. 
Dissabte  31 d’octubre: 

 - 11:30 hores. Senyal d’atenció de la primera prova del dia.  
 
Diumenge  1 de novembre:
- 11:30 hores. Senyal d’atenció de la primera prova del dia;  

  

          - 17:00 hores. Lliurament de premis. 
 

 5.1 Hi ha tres proves programades. 
 5.2 La Copa serà vàlida amb una prova finalitzada. No es descartaran proves. 
 5.3 Diumenge no es podrà donar cap sortida més tard de les 14:00h. 
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6. INSCRIPCIONS I REGISTRE 
6.1 El formulari d’inscripció es pot descarregar del web de la RANC (www.ranc.es) i 
s’haurà d’enviar abans de les 15:00 hores de divendres 30 d’octubre, per mail a 
oficinaderegatas@ranc.es o presencialment a les oficines del Club Nàutic d’Arenys 
de Mar. 

 El Comitè Organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions rebudes després 
 de la data límit. Aquestes inscripcions podran veure incrementats els seus drets en 
 un 20% sobre les quantitats assenyalades. 
 6.2 Un iot no es considerarà inscrit si falten dades al full d’inscripció o manca la 
 presentació d’algun dels següents documents: 
  
Documents a adjuntar (copies de): 

- Certificat vàlid de medició RI  
- Pòlissa d'Assegurança en vigor que cobreixi la Responsabilitat Civil en regata 

(Danys a terceres persones i béns), o ampliació de cobertura de Responsabilitat 
Civil i danys a tercers fins a una quantitat mínima de 330.556,00 euros.  

- Assegurança personal d'accidents per activitats esportives (Carnet Vela.Cat o 
Llicencia Classe Creuer) de patró i tripulants tal i com exigeix la Ley del Deporte 
a Espanya.  

- Relació de tripulants amb número de DNI, mail i telèfon de contacte a terra.  
- Número de telèfon mòbil a bord durant la competició.  
- Documentació reglamentària del vaixell i titulació adequada per el seu govern. 
- Justificant de pagament dels drets d’inscripció; 

  
Els socis de la RANC que tinguin la seva Carpeta Exprés, només han de comunicar a la 

RANC la seva intenció d’inscriure’s a la regata (T. 93 451 72 88 / 605.940.126 
oficinaderegatas@ranc.es)  Des de l'Oficina de la RANC es gestionaran tots els 
tràmits administratius, inclòs l'abonament dels drets d'inscripció.  

  
 6.3 Els drets d’inscripció s’abonaran mitjançant transferència a la Real 
 Asociación Nacional de Cruceros (Banc Sabadell ES54 0081 0163 6100 0100 0903 
 o amb targeta VISA. També es poden abonar presencialment a la Oficina del Club 
 Nàutic d’Arenys de Mar.  
 En les transferències bancàries, indicar el nom del vaixell.  

 
 Si un armador desitja inscriure convidats a la regata ho pot fer en el Full 
 d’Inscripció al preu de 25 € per persona. Els convidats gaudiran dels actes 
 socials (esmorzars, dinar, etc.) i rebran la samarreta commemorativa de la 
 regata. 
 
 
 
 

Drets d’inscripció per a totes 
les Classes i Grups 

25 € per persona (armador i/o 
tripulants) 

 
 
 

http://www.ranc.es/�
mailto:oficinaderegatas@ranc.es�
mailto:info@ranc.es�
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7. GRUPS DE CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ 
 7.1 Les Instruccions de Regata establiran els grups de classificació i hi haurà 2 
 classificacions separades: 
  

- General i Grups de RI. 
 - General i grups RI Promoció 
 
 7.2 La puntuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa del RRV.  
 7.3 En RI, la classificació serà: 
 

Classe TCF 

0/1 TCF >= 1,060     
2 0,995 < TCF <= 1,060 
3 0,910<TCF <=0,995 
4 TCF<=0.910 

 
 7.4 L’organització es reserva el dret de establir una classificació d’embarcacions 
 patrocinades i una classificació per Clubs. Les normes de puntuació d’aquests 
 Trofeus s’anunciaren al TOA dos hores abans de la sortida de la primera regata.  

8. INSPECCIONS DE SEGURETAT I DE DADES DELS CERTIFICATS 
 A efectes del Reglament de seguretat, totes les proves es consideren de 4ª categoria.  
 Es poden dur a terme controls diaris a partir del tancament d’inscripcions. 

9. AMARRAMENTS 
 Els iots inscrits tenen amarrament gratuït al Club organitzador del 24 de octubre 
 al  8 de novembre. 

10. TROFEUS 
- Copa RANC de Campió Absolut de Barcelona de Creuers RI al primer en la 

 classificació general RI. 
- Copa RANC de Campió Absolut de Barcelona de Creuers RI al primer en la 

 classificació general Promoció RI. 
- La llista de trofeus per a la resta de classificats en classes i grups s´exposarà en el 

 TOA el dissabte abans de les 10:00 en funció dels vaixells inscrits. 

11. ACTES SOCIALS 

 Dissabte  31 d’octubre:
 - 9:00. Esmorzar de regata.  

  

          A la finalització de les proves del dia: barbacoa al CNAM 
 

- 9:00. Esmorzar de regata. 
Diumenge  1 novembre: 

- 15:00- 15:30 hores. Fideua al CNAM 
 - 17:00 hores. Lliurament de premis . 
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12. RESPONSABILITAT 
 Tots els participants a la regata 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 de la Copa 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, setembre de 2015 
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