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XXXXXX  TTRROOFFEEUU  HHOOMMEE––DDOONNAA  

EESSTTIIUU  
— Dissabte 18 de juliol de 2015 — 

En compliment de la Regla 89 del RRV de la RFEV, el Club Nàutic d’Arenys 
de Mar es complau en anunciar aquest trofeu per a iots de classe creuer 
amb tripulació reduïda, i estableix el següent 

ANUNCI DE REGATA 

1. ESCENARI 
La regata tindrà lloc en aigües del Maresme properes a Arenys de Mar. 
 

2. REGLES 
La prova es regirà per les regles tal i com es defineixen al RRV vigent de la 
RFEV, el Reglament de Seguretat de l’ORC, el Reglament Tècnic de Creuers 
de la FCV vigent, la Guia Esportiva de la FCV vigent i les Instruccions de 
regata.  En cas de discrepància les Instruccions prevaldran sobre aquest 
Anunci. 

 
3. INSCRIPCIONS 
Poden participar embarcacions de vela tripulades per un home i una dona.  
Hauran de trametre la documentació llistada sota al Club Nàutic d'Arenys 
de Mar abans de les 18:00 hores de divendres 17 de juliol, per correu 
electrònic a vela@cnarenys.com, per fax al 937 920 744 o en persona a 

Secretaria del Club a Zona portuària, s/n, Arenys de Mar.  Caldrà aportar 
fotocopia del següent: 

 Pòlissa d’assegurança del iot i el corresponent rebut, en vigor; 
 Certificat de navegabilitat del iot, en vigor; 
 Certificat de mesurament ORC vàlid pel 2015; 
 Els vaixells que prenguin la sortida sense certificat de mesurament, 

estaran inscrits en el grup de la classe club. 
 Titulació del patró suficient per al govern del iot inscrit, en vigor;  i 
 Llicència Federativa 2015 d’ambdós regatistes. 

 
4. DRETS D’INSCRIPCIÓ 
El preu de la inscripció és de 25 € per a cada embarcació participant que 

s’haurà de transferir per avançat al compte del Club Nàutic d'Arenys de 
Mar a Catalunya Caixa nº 2013 | 0167 | 06 | 0200992758, o pagar en 
efectiu a Secretaria del Club abans de les 10:00 h. del dia de la regata.  El 
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dret d’inscripció inclou l’esmorzar de regata però no el dinar del lliurament 
de premis. 
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5. PROGRAMA DE LA PROVA 
Dissabte 18 de juliol: 

 10:00 h.:  Hora límit per al registre de participants. 
 10:30 h.:  Reunió de patrons. 

 11:55 h.:  Senyal d’atenció. 
 12.00 h.:  Senyal de sortida. 

Aquest horari pot ser modificat a les Instruccions de regata. 
 
6. GRUPS DE CLASSIFICACIÓ 
6.1 S’estableixen dos grups de classificació sense mínim per grup: 

 Grup 1:  Embarcacions amb ràting superior a 600 seg.milla. 
 Grup 2:  Embarcacions amb ràting igual o inferior a 600 seg.milla 

6.2 La classificació es farà en temps compensat pels grups establerts.  
S’aplicarà el sistema de puntuació baixa segons l’Apèndix A4.1 del RRV i 
serà guanyador de cada grup el iot amb la puntuació més baixa.  S’aplicarà 
el vent mitjà de la prova. 

 
7. TROFEUS 
Es lliuraran els següents trofeus: 

 Al primer, segon i tercer classificat del Grup 1. 
 Al primer, segon i tercer classificat del Grup 2. 

 

8. ACTES SOCIALS 
S’especificaran a les Instruccions de regata. 
 
9. AMARRAMENTS 
El Club Nàutic d'Arenys de Mar facilitarà amarrament de cortesia des de 
diumenge 12 fins a dimarts 21 de juliol a les embarcacions que participin a 

la regata, sempre que hagin formalitzat la inscripció abans de les 19:00 
hores de dijous 16 de juliol. 
 
10. RESPONSABILITAT 
Els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  El Club 
Nàutic d'Arenys de Mar i qualsevol altra persona o entitat que participi en 

l’organització de la regata es descarrega expressament de tota 
responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i/o molèsties que poguessin 
esdevenir durant o a causa de la competició.  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. 

 
Arenys de Mar, juliol de 2015. 


