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En Compliment de la Regla 89 del RRV, el Club Nàutic d´Arenys de Mar, per delegació 

de la Federació Catalana de Vela es complau en organitzar la VI Copa Synera (Copa 

Catalana Zona Centre ORC) per a iots de Creuer ORC i RI  i conseqüentment, publica el 

present: 

ANUNCI DE REGATA 

1. Ubicació  

Les proves es celebraran els dies 5-6 d´Octubre en aigües properes al port 

d´Arenys de Mar. 

 

2. Regles 

2.1 La Competició es regirà per les regles tal com es defineixen al RRV 2017-2020 

de la World Sailing (RRV). 

2.2 Les prescripcions de la Real Federación Española de Vela (RFEV). 

2.3 El Reglamento técnico de cruceros (RTCC) de la RFEV. 

2.4 El reglament de medició RI i ORC 

2.5 En cas de discrepància entre l´Anunci i les Instruccions de Regata s’aplicarà la 

regla 63.7 del RRV. 

 

3. Publicitat  

3.1 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com a categoria 

“C” d´acord amb la Reglamentació 20 de la World Sailing i les prescripcions de 

la RFEV a dita reglamentació. 

3.2 Es podrà exigir als participants l´exhibició de publicitat d´acord l´apartat 20.3 

(d)(i) de la Reglamentació 20 del Codi de Publicitat de la World Sailng. 

 

4. Participants  

4.1 Hi podran participar totes les embarcacions amb certificat ORC i RI en vigor. 

4.2 Hi haurà grup RI estimat on podran inscriure’s vaixells sense certificat de 

medició en vigor. 

4.3 El Comitè de Regates assignarà un ràting estimat a totes les embarcacions que 

no tinguin cap certificat de medició vigent. Aquest ràting assignat no serà motiu 

de reparació. 

 

5. Programa 

5.1 El programa de la VI Copa Synera és el següent: 
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Dissabte 5 d´octubre: 

9:00-10:15h: Confirmació i registre de participants a la Secretaria del Club 

Nàutic d´Arenys de Mar 

10:30h: Reunió de patrons al Saló Social del Club 

12:00h: Senyal d´atenció de la primera prova del dia 

 

Diumenge 6 d´octubre: 

12:00h: Senyal d´atenció de la primera prova del dia 

17:00h: Botifarrada i Lliurament de premis 

 

5.2 Hi ha 3 proves programades 

5.3 El VI Trofeu Synera serà vàlid amb una prova finalitzada. No es descartarà cap 

prova. 

5.4 Diumenge no es podrà donar cap sortida més tard de les 16h 

 

6. Inscripcions i registre 

6.1 El formulari d´inscripció es pot descarregar a l’apartat de Regates de la Web 

www.cnarenys.com i s´haurà de presentar abans de les 18h de divendres 4 

d´octubre per correu electrònic a esportiva@cnarenys.com o presencialment 

ales oficines del Club. 

6.2 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.  

6.3 Un iot NO es considerarà inscrit si falten dades al full d´inscripció o manca la 

presentació d´algun dels següents documents:  

 

●  Fotocòpia del certificat de medició ORC o RI en vigor 

● Fotocòpia de les llicències federatives 2019 del patró i els tripulants 

● Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor 

● Fotocòpia  del  títol  del  patró  adient  i  en  vigor  per  al  govern  de 

l’embarcació 

● Pòlissa d’assegurança de l’embarcació en vigor amb una cobertura mínima de 

responsabilitat civil de tres-cents mil sis-cents euros 

● Justificant de pagament dels drets d’inscripció 

● Autorització, si s’escau, per exhibir publicitat 

 

 

6.4 Els drets d’inscripció que segueixen s’hauran d’abonar mitjançant transferència 

al compte de ES93 0182 1468 53 0201747114 
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CLASSE ORC/RI   100€ 

Promoció Tripulació 60€ 

Promoció SOL-A2  40€ 

 

7. Grups de classificació i puntuació 

7.1 La puntuació serà d´acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa del RRV 

7.2 Hi haurà una classificació general per cada grup participant: grup ORC, grup RI i 

grup RI promoció 

7.3 Per els iots inscrits sota el sistema ORC es formaran grups d´acord amb el punt 

201 del RTCC 2017-2020 de la RFEV. En cas d´un grup que no assolis un mínim 

de 5 iots inscrits, aquest s´integraran a un grup existent a criteri del Comitè de 

Regata. 

7.4 Per els iots inscrits sota el sistema RI, tant en el Grup RI com RI Promició, es 

formaran grups d´acord amb el punt 202 del  “reglamento para la organización 

de regatas RI 2019” de la RANC. En cas d´un grup que no assolis un mínim de 5 

iots inscrits, aquest s´integraran a un grup existent a criteri del Comitè de 

Regata. 

 

8. Inspeccions de seguretat i dades de certificats 

8.1 A efectes del reglament de seguretat, totes les proves es consideren de 4ª 

categoria.  

 

9. Amarraments  

9.1 Tots els iots inscrits tindran amarrament gratuït al Club Nàutic d´Arenys de Mar 

del 28 de setembre al 13 d´octubre.  

 

10. Trofeus 

 Copa Synera al vencedor absolut de la classificació general ORC 

 Copa Synera al vencedor absolut de la classificació general RI 

 3 primers classificats de cada grup: Grup ORC, Grup RI i Grup RI promoció 
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11. 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 puguin 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”. 
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