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TTRROOFFEEUU  HHOOMMEE––DDOONNAA  EESSTTIIUU  
— Dissabte 18 de juliol de 2015 — 

 

INSTRUCCIONS DE REGATA 
 
 

 
1. ESCENARI 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar organitza el Trofeu Home–Dona Estiu 2015 de 
classe creuer per a tripulacions reduïdes. 
 

2. REGLES 
Les determinades al Punt 2 de l’Anunci de Regata 

 
3. INSCRIPCIONS 
Poden participar embarcacions tripulades per un home i una dona, amb o sense 

certificat ORC en vigor.  El iots sense certificat ORC correran amb GPH estimat 
inapel·lable adjudicat pel Comitè de regata.  Totes les embarcacions navegaran 
sense spinnaker. 

 
4. MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS I AVISOS ALS PARTICIPANTS 

Qualsevol modificació de les presents Instruccions, tant Generals com Particulars, 
la comunicarà el Comitè pel canal VHF assignat a la regata per Capitania 
Marítima abans o juntament amb el senyal d’atenció. 

 
5. BANDERA DE CLASSE 

La bandera utilitzada per al senyal d’atenció al procediment de sortida serà la “K” 
del Codi Internacional de Senyals. 
 

6. PROGRAMA DE LA PROVA 
 11:55 h.:  Senyal d’atenció, hissat de bandera “K”. 
 11:56 h.:  Senyal de preparació, hissat de bandera “P”/“I”/“Z”/negra. 

 11:59 h.:  Senyal de darrer minut, arriat de bandera de preparació. 
 12.00 h.:  Senyal de sortida, arriat de bandera “K”. 

No es donarà sortida més tard de les 14:00 h. 
 
7. RECORREGUT 

El Comitè de regata decidirà el recorregut a fer depenent de les condicions de vent 
i mar i el comunicarà amb el rumb inicial pel canal VHF assignat a la regata per 

Capitania Marítima abans o amb juntament amb el senyal d’atenció.  Les balises 
del recorregut seran inflables de color taronja. 
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8. SORTIDA 

La línia de sortida serà la recta imaginària traçada entre el pal amb bandera de 
color taronja de l’embarcació del Comitè de regata i la balisa de sortida inflable 
cilíndrica de color taronja.  La posició aproximada serà a una mitja milla a 180º 

del llum verd del port d’Arenys de Mar.  Es fixa un temps límit de cinc minuts per 
creuar la línia de sortida correctament; els iots que no ho hagin fet en aquest 

termini seran considerats DNS. 
 
9. CRIDES 

Les crides es faran d'acord amb les Regles 29.1 i 29.2 del RRV. 
 
10. ARRIBADA 

La línia d’arribada serà la recta imaginària traçada entre el pal amb bandera de 
color blau de l’embarcació del Comitè de regata i la balisa cilíndrica de sortida, o 

en cas d’escurçament la que la substitueixi. 
 
11. TEMPS LÍMIT 

L’hora límit per l’arribada per a tots els participants seran les 15:00 h.  En cas de 
recorregut escurçat es mantindrà el temps límit establert per a la distància inicial. 
 

12. ANUL·LACIÓ I NOVA SORTIDA 
S’estarà al que estableix la Regla 32 del RRV. 

 
13. RECORREGUT ESCURÇAT 
Es podrà escurçar el recorregut d’acord amb la Regla 32 del RRV. 

 
14. PROTESTES 

14.1 La bandera de protesta serà la bandera “B” del CIS o qualsevol bandera 
vermella rectangular.  Immediatament després de finalitzar la prova, un iot que 
tingui voluntat de protestar avisarà de viva veu o per ràdio al Comitè de regata en 

posició de línia d’arribada de la seva intenció i contra quin o quins iots protesta, i 
esperarà a rebre el corresponent rebut del Comitè. 

14.2 Un iot que no finalitzi que tingui voluntat de protestar informarà a 
Secretaria del Club Nàutic immediatament després de l’arribada a terra. 
14.3 Les protestes, reparacions, peticions i informes es presentaran per escrit, 

lliures de drets, a Secretaria del Club Nàutic d'Arenys de Mar abans de les 19:00 
h. de dimecres 22 de juliol de 2015. 
14.4 La vista de la protesta tindrà lloc a les 10:00 h. de dissabte 25 de juliol de 

2015 a Secretaria del Club Nàutic d'Arenys de Mar.  Protestants i protestats 
hauran d’assistir sense necessitat de convocatòria prèvia.  Les resolucions del 

Comitè de protestes, en primera instància, podran ser apel·lades davant la 
Federació Catalana de Vela. 
14.5 Es modifica la Regla 66 del RRV i les sol·licituds de reobertura d’una 

audiència es presentaran no més tard de trenta minuts després de la notificació 
de la resolució a les parts implicades. 
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14.6 Un iot que reconegui haver infringit una Regla de la Part 2 del RRV, pot 

auto–penalitzar-se fent un únic gir de 360º (modificació de la Regla 44.2 del RRV), 
avisant al Comitè de regata i, si s’escau, al iot perjudicat. 
 

15. PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS 
15.1 S’estableixen dos grups de classificació sense mínim per grup: 

 Grup 1:  Embarcacions amb ràting GPH  superior a 600 seg.milla. 
 Grup 2:  Embarcacions amb ràting GPH igual o inferior a 600 seg.milla. 
15.2 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. 
15.3 Per desfer possibles empats a punts s’aplicaran les Regles A7 o A8 del RRV, 

segons correspongui. 
 

16. SEGURETAT I HABITABILITAT 
L’organització podrà demanar als patrons participants la firma d’una declaració 
jurada conforme compleixen les normes relatives a titulacions, assegurança i 

equipament de seguretat a bord. 
 
17. RETIRATS 

Un iot que abandoni la prova ho notificarà pel canal VHF de la regata al Comitè el 
més aviat possible, sota pena de desqualificació. 

 
18. COMUNICACIONS PER RÀDIO 
Els vaixells en regata estaran a l’escolta pel canal 9 VHF fins que el Comitè 

informi del canal assignat per Capitania Marítima a la regata. 
 

19. ACTES SOCIALS 
 10:00 h.:  Esmorzar de regata al Restaurant del Nàutic d’Arenys de Mar. 
 10:30 h.:  Reunió de patrons a la terrassa del Restaurant del club Nàutic 

d’Arenys de Mar. 
 15:30 h.:  Dinar i lliurament de premis al Restaurant del Nàutic d’Arenys 
de Mar. 

 
20. RESPONSABILITATS 

24.1  Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
24.2 La organització i el Comitè de regata rebutgen qualsevol responsabilitat per 
pèrdues, danys o lesions, tant en terra com a mar, com a conseqüència de la 

participació en aquesta Regata. 
24.3 Serà exclusiva responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren la sortida 

o no, o si continua en la prova. 
 
 

Arenys de Mar, de juliol de 2015. 
 
 


