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El Club Nàutic d’Arenys de Mar, per delegació de la Federació Catalana de 

Vela, organitza la cinquena edició del Trofeu Emili Lledó de Laser Radial, 
Laser Standard i Laser 4.7 els dies 12 i 13 de març de 2015, i en 
compliment de la regla 89 del Reglament de Regates a Vela publica el 
present 
 

A N U N C I   D E   R E G A T A 
1. REGLES 

1.1El Trofeu es regirà per: 

• Les regles definides al Reglament de regates a vela 2013–2016 de la 

ISAF (RRV) 

• L’apèndix P serà d’aplicació. 

• Aquest Anunci de regata. 

• Les Instruccions de regata i els seus Annexes que formen part de les 

mateixes. 
1.2 En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de regata 
prevaldran aquestes últimes i les seves eventuals modificacions. 

2. PUBLICITAT 

Els participants podran exhibir publicitat individual de Categoria C d’acord 
amb la Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita 
normativa. 

3. ELEGIBILITAT 

Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’elegibilitat 
establerts a la Reglamentació 19 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a 

dita normativa. 

4. INSCRIPCIONS 

4.1 Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari 
oficial, i s’enviaran per correu electrònic a vela@cnarenys.com abans de les 
18:00 hores de dijous 10 de març. 
4.2 El Comitè organitzador podrà exigir la presentació de documents 

justificatius de les dades incloses als formularis d’inscripció. 
4.3 Els drets d’inscripció de 15 € s’abonaran al compte bancari de 
Catalunya Caixa 2013 | 0167 | 06 | 0200992758, indicant la classe i el 
nom del regatista. 
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5. REGISTRE DE PARTICIPANTS I ENTRENADORS 

5.1 El regatista no es considerarà inscrit si manquen dades al formulari 

d’inscripció o la presentació de la llicència federativa i el carnet de classe 
en vigor. 
5.2 Els entrenadors assistents s’hauran de registrar abans de les 10:00 
hores del primer dia de competició presentant la següent documentació: 

� Llicència federativa de tècnic, en vigor; 
� Fotocòpia del Registre de la llanxa, en vigor; 

� Fotocòpia del Permís de navegació de la llanxa, en vigor;  i 
� Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de la llanxa i el rebut en vigor. 

6. PROGRAMA 

    Data     Hora     Acte 

Dissabte 12 de març Fins a 10:00 hrs. Registre de participants 

Dissabte 12 de març 10:30 hrs. Reunió de regatistes i tècnics 

Dissabte 12 de març 12:00 hrs. Senyal d’atenció de la 1ª prova del dia 

Diumenge 13 de març 11:00 hrs. Senyal d’atenció de la 1ª prova del dia 

Diumenge 13 de març Aprox. 16:30 hrs. Lliurament de premis i clausura 

6.1 Diumenge no es donarà senyal de sortida més tard de les 15:30 hrs, a 
no ser conseqüència d’una crida general. 
6.2 El Trofeu serà vàlid amb una prova disputada. 
6.3 Hi ha programades un total de sis proves.  En una mateixa jornada no 

es disputaran més de quatre proves. 
6.4Es descartarà una prova amb cinc o més proves vàlides celebrades. 

7. FORMAT DE COMPETICIÓ 

El Trofeu es disputarà en format de flota. 

8. PUNTUACIÓ 

S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa de l’Apèndix A del RRV. 

9. PREMIS 

Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de cada classe. 

10. SEGURETAT 

10.1 S’exigirà a entrenadors i personal de suport dels regatistes l’ús 
ininterromput d’armilla salvavides mentre estiguin a l’aigua. 
10.2 Els entrenadors portaran obligatòriament un emissor–receptor VHF 

sintonitzat al canal de la regata, el qual es publicarà al TOA. 
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11. RESPONSABILITAT 

Els participants al Trofeu ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  La  
organització, el Comitè de regata i el Comitè de protesta es descarreguen 
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, 15 de febrer de 2016. 


