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XII REGATA  ILLES  MEDES 

 
En compliment de la Regla 89 del RRV, el Club Nàutic d’Arenys de Mar, per delegació de la 
Federació Catalana de Vela i l’Associació de Navegants Solitaris, es complau en organitzar la 
dotzena edició de la Regata Illes Medes  per a iots de classe creuer. amb certificat de ràting ORC, 
puntuable per al Campionat de Catalunya de Solitaris, A dos i Altura, o certificat RI, aquest últim no 
puntuable per al Campionat de Catalunya, i conseqüentment publica el present: 
 

ANUNCI DE REGATA 

1. DATA I UBICACIÓ 
La prova es celebrarà els dies 16 i 17 de setembre de 2017 en aigües del litoral català compreses 
entre els termes municipals d’Arenys de Mar (Barcelona) i Torroella de Montgrí (Girona). 

2. REGLES 
La competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al RRV 2017-2020, per les 
prescripcions de la RFEV, pel Reglament tècnic de creuers de la RFEV, pel Reglament de 
mesurament RI i ORC, per la Guia esportiva de la FCV i pel Reglament de seguretat per a regates 
d’altura de l’ISAF.  En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata s’aplicarà la 
regla 63.7 del RRV 
 
3. PARTICIPANTS 
Podran participar totes les embarcacions amb certificat de ràting ORC o RI en vigor, tripulada pel 
patró en solitari, amb tripulació reduïda de patró i tripulant, i amb tripulació completa. 
 
4. INSCRIPCIONS I REGISTRE 
4.1 El formulari d’inscripció es pot descarregar de l’apartat Comunicacions de la web 
www.cnarenys.com i s’haurà de presentar abans de les 18:00 hores de dijous 14 de setembre per 
correu electrònic a vela@cnarenys.com o presencialment a Zona Portuària, s/n, Arenys de Mar.  
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 ràting en vigor; 
 - Fotocòpia de les llicències federatives 2017 del patró i els tripulants; 
 - Fotocòpia del DNI o Passaport del patró i els tripulants; 
 - Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor; 
 - Fotocòpia del títol del patró adient per al govern de l’embarcació, en vigor; 
 - Pòlissa d’assegurança de l’embarcació en vigor; 
 - Número MMSI de la radiobalisa EPIRB; 
 - Justificant de pagament dels drets d’inscripció; 
 - Autorització, si s’escau, per exhibir publicitat. 
 
4.2 Els drets d’inscripció que segueixen s’hauran d’abonar mitjançant transferència al compte de 
Catalunya Caixa 2013 | 0167 | 06 | 0200992758: 
 

Solitaris 50 €  A dos 80 €  Tripulació 125 € 
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5. RECORREGUT 
5.1 El recorregut previst serà el següent: 

• Sortida a Arenys de Mar - pas entre la pilona i el far verd del port de Palamós - volta a 
l’arxipèlag de les Illes Medes deixant-les per babord i retorn a Arenys de Mar.   

 
5.2 La distancia aproximada serà de 91 milles. Una distancia final diferent no serà motiu de 
protesta 
 
5.3 La regata podrà ser escurçada a l’arribada a la pilona de Palamós, tant d’anada com de 
tornada per motius meteorològics o de seguretat i haurà de ser informat pel Comitè de Regates 
almenys quan la primera embarcació participant estigui a no menys d’una milla de distància de 
cada marca. 
 
5.4 El temps límit de la prova per a totes les embarcacions serà les 15:00 hores de diumenge 17 
de setembre. 

6. PROGRAMA I ACTES SOCIALS 
Dissabte 16 de setembre: 

 9:00 a 10:00 hores, registre de participants a la Secretaria del Club Nàutic Arenys de Mar. 
10:30 hores, reunió de patrons; 

 11:55 hores, senyal d’atenció de la prova. 
 
 Diumenge 17 de setembre 
 15:00 Àpat pels armadors de les embarcacions participants 
 16:00 Entrega de premis. 
 
6.2 Pels tripulants de les embarcacions el preu del dinar serà de 15€ que s’abonaran en el moment 
de la inscripció 

7. CLASSIFICACIONS  
7.1 Hi haurà una classificació general per cada un dels següents grups que tinguin 5 o més 
inscrits: 
 Grup ORC Solitaris  Grup RI Solitaris 
 Grup ORC A dos  Grup RI A dos 
 Grup ORC tripulació Grup RI tripulació  
 
7.2 En cas, de que algun grup no tingui el mínim d’inscrits per fer classificació, el Comitè de regata 
podrà agrupar les embarcacions afectades en un altre grup de classificació. 
 
7.3 En cas d’ haver més de 15 embarcacions  en un grup de classificació el Comitè de Regata farà 
classes segons els següents talls:  
  
 Classe ORC 
 Classe 1 Estarà format per embarcacions de GPH menor a 600 seg. milla 
 Classe 2 Estarà format per embarcacions de GPH igual o major a 600 seg. Milla 
 Classe RI 
 Classe 1 Estarà format per embarcacions de TCF major  a 0,985  
 Classe 2 Estarà format per embarcacions de TCF igual o menor a 0,985   
 
7.4 S’aplicarà l’apèndix A.4 Puntuació Baixa del RRV. 
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7.5 Per la compensació de temps dels Grups ORC  s’utilitzarà el sistema simplificat de temps 
sobre distancia utilitzant el valor OSN per regates costaneres. 
 
7.6 Per la compensació de temps dels Grups RI s’utilitzarà el sistema de Temps sobre distancia. 
 
7.7 Per el Campionat de Catalunya només puntuaran les embarcacions que naveguin en la classe 
ORC. 

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

9. TROFEUS 
Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de cada grup i classe 

10. SEGURETAT 
A efectes del Reglament de seguretat aquesta prova està considerada com de 4ª categoria.  Els 
iots participants hauran d’estar a l’escolta permanent pel canal VHF assignat a la regata per 
Capitania Marítima. És responsabilitat solidària del patró i l’armador de cada vaixell complir la 
normativa legal d’aplicació a la seva embarcació, tant amb caràcter general com en especial pel 
seu govern, despatx i seguretat. 

11. PUBLICITAT 
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. 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. 

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 
prova 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, agost de 2017. 


