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LLLLIIGGAA  SSOOLLIITTAARRIISS,,  AA  DDOOSS  ++  AA  TTRREESS  22001144  
 

INSTRUCCIONS DE REGATA 
 

— Dissabte 27 de setembre — 

1. Escenari 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar i el Club Nàutic El Balís organitzen la lliga Solitaris, A 
dos i A tres del Maresme per la classe creuer. 

2. Regles 

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

3. Inscripcions 

Poden participar els iots inscrits i registrats d’acord amb l’Anunci de Regata.  El full 
d’inscripció s’enviarà per email a vela@cnarenys.com o per fax al 937 920 744.  Els 
drets d'inscripció es fixen en vint euros per embarcació que s’hauran de fer, en efectiu 

en el mateix club o efectiu mitjançant transferència o ingrés al següent compte de 
Catalunya Caixa: 

2013 | 0167 | 01 | 0201004461 
Les embarcacions que vulguin participar en les proves de les regates socials del CN 
Arenys de Mar i del CN El Balís s’hauran d’ inscriure  i lliurar la documentació al seu 

respectiu club, omplint el formulari oficial d’inscripció que s’haurà d’acompanyar amb 
fotocopies de la següent documentació: 
 

Pòlissa d’assegurança amb el rebut en vigor corresponent 
Certificat de navegabilitat,  

La titulació del patró. 
Llicències Federatives 2014 de tots els regatistes. 
Els vaixells que prenguin la sortida sense certificat  estaran inscrits en el grup de 

la classe club 
A cada regata nomes es tindrà que presentar les llicencies i l’assegurança en cas 
de estar caducada. 

 
3.La confirmació de la inscripció es formalitzarà mitjançant mail o per telèfon a les 

secretaries de qualsevol dels dos clubs. 
Cal confirmar la participació al Comitè de Regata abans de prendre la sortida i amb 
temps suficient, pel canal VHF assignat per Capitania.  

 
 

4. Modificacions a les Instruccions de Regata i Avisos als participants. 
Qualsevol modificació de les presents Instruccions, tant Generals com Particulars, ho 
comunicarà el Comitè pel Canal VHF assignat per Capitania Marítima a la prova abans 

o juntament amb el Senyal d’Atenció. 

5. Banderes de classe 
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A efectes del Senyal d’Atenció en el procediment de sortida, es farà servir la bandera K 

del CIS. 

6. Programa de les proves 

6.1 El següent és el programa d’activitats de la jornada: 

Data Hora Acte 

Dissabte 27 de 
setembre 

Fins les 9:45 hores Registre de participants 

10:00 hores Reunió de patrons 

11:30 hores Senyal d’Atenció 

6.2 Si no es pot celebrar la prova el dia previst, quedarà definitivament anul·lada. 

7. Recorreguts  
 

Recorregut 1, indicat amb el numeral 1 abans o amb el Senyal d’Atenció: 

Sortida—1—passa pe la porta, que quedarà formada entre la BS i l’embarcació del 
Comitè---2—arribada  (Distància estimada 14 milles) 

Recorregut 2, indicat amb el numeral 2 abans o amb el Senyal d’Atenció: 

   Sortida—2—passa per la porta que quedarà formada entre la BS i l’embarcació del 
Comitè—1—arribada  (Distància estimada 14 milles) 

 

Totes les balises del recorregut es deixaran per la banda de babord, amb la possible 

excepció de la balisa de desmarcatge (veure següent punt). 
 

Balisa de desmarcatge. Si hi ha balisa de desmarcatge serà groga i ho indicarà el 

Comitè amb la bandera D del CIS, hissant juntament bandera verda si s’ha de deixar 
per estribord o vermella si per babord. 

 
7.2 El Comitè comunicarà per ràdio el canal VHF assignat per Capitania Marítima 

abans o amb el Senyal d’Atenció.  El Comitè triarà el recorregut a fer depenent de les 
condicions de vent i mar. 

8. Programa de les proves 

Hora Senyal Indicador 

11:30 hores Atenció Hissat de bandera K del CIS 

11:31 hores Preparació Hissat de banderes P, I, Z o negra 

11:34 hores Darrer minut Arriat de bandera de Preparació 

11:35 hores Sortida Arriat de bandera K 

9. Sortida 
La sortida serà la línia recta imaginària formada entre el pal de senyals del vaixell del 

Comitè amb bandera de color taronja i una balisa del mateix color, i quedarà establerta 
aproximadament 0,8 milles al SE del llum verd de la bocana del port d’Arenys de Mar.  
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Es fixa un temps límit de cinc minuts per creuar la línia de sortida correctament, i els 

iots que no ho hagin fet es consideraran DNS. 

10. Crides 
Les crides es faran d’acord amb les regles 29.1 i 29.2 del RRV. 

11. Arribada 
Quedarà formada per la línia recta imaginària que uneix el pal de senyals del vaixell de 
Comitè amb bandera de color blau i una balisa de color taronja. 

12. Temps límit 
12.1 El temps límit per cada prova i iot participant serà calculat d’acord amb la 

Norma RI:  temps límit = SPM_L x 1,8 x distància teòrica en milles. 
  Norma ORC: temps límit = K x ((up6+d6)/2) x distància real del recorregut. 

El valor del factor K es de 1,5. 

12.2 En cas de recorregut escurçat es mantindrà el temps límit de la distància inicial. 

 

13. Anul·lació i nova sortida 
S’aplicarà la regla 32 del RRV. 

14. Recorreguts escurçats 

Es podran escurçar d’acord amb la Regla 32 del RRV. 

15. Protestes 

15.1 La bandera de protesta serà la bandera B del CIS o bé una bandera vermella 
rectangular.  Immediatament després de finalitzar la prova, un iot que tingui intenció 

de protestar està obligat a avisar, de viva veu o per ràdio, al Comitè de Regata en 
posició de línia d'arribada de la seva protesta i contra quin o quins iots protesta, 
esperant l’oportú Rebut per part del Comitè. 

15.2 Un iot que no finalitzi i tingui intenció de protestar haurà d’informar a l’oficina de 

regata immediatament a l’arribada a terra. 

15.3 Les protestes, reparacions, peticions i informes es presentaran per escrit, lliures 

de drets, a la secretaria, desprès de la celebració de la prova. 

15.4 Terminis que s’estableixen per a la presentació de protestes:  la vista de protestes 

tindrà lloc el dissabte següent a la celebració de la prova a les 10:00 hores a la seu del 
Club encarregat de la prova en qüestió.  Els protestants i protestats hauran d’assistir-

hi sense necessitat de convocatòria prèvia.  Totes les resolucions d’aquest Comitè de 
Protestes, en aquesta primera instància, podran ser apel·lades davant la FCV. 

15.5 Com a modificació de la Regla 66 del RRV les sol·licituds de reobertura d’una 

audiència que es realitzin durant la regata es presentaran no més tard de trenta 
minuts després de la notificació de la resolució a les parts implicades en la protesta. 

15.6 Si un iot reconeix haver infringit una Regla de la Part 2 del RRV pot 

autopenalitzar-se fent un gir de 360º (modificació de la Regla 44.2 del RRV), avisant 
tant al iot perjudicat, si és el cas, com al Comitè. 

16 Sistema de puntuació i classificacions 

16.1 S’estableixen els següents grups de classificació sense mínim per grup: 
Els Grups de Classificació seran establerts pel COMITÈ , una vegada finalitzat el 
termini d’inscripcions i a la vista dels iots inscrits i que formen un grup mínim de 

5 inscrits. 
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Grup General, amb tots els participants d’acord amb el seu GPH/TCF segons el 

reglament tècnic de creuers 
 
Solitari 

A dos 
A tres 

 

16.2 En cas d’ haver més de 15 embarcacions  a la classe A2 i/o A3, es dividirà la 
classe en dos grup en funció dels ràtings: 

 
Classe ORC 
Grup 1 Estarà format per embarcacions de GPH major  a 600 seg. milla 

Grup 2 Estarà format per embarcacions de GPH igual o menor a 600 seg. Milla 
Classe RI 

Grup 1 Estarà format per embarcacions de TCF major  a 0,985  
Grup 2 Estarà format per embarcacions de TCF igual o menor a 0,985   

 

16.3 S’aplicarà l’apèndix A.4 Puntuació Baixa del RRV. 
16.4 La classificació serà en temps compensat aplicant la fórmula de Temps 
sobre distancia. S’aplicarà el vent mitjà en totes les proves. 

16.5 S’efectuarà un descart amb 4 proves vàlides. 
16.6  A la hora de fer la classificació de la Lliga de Solitari, A2 i A3 del Maresme, 

es tindrà en compte , si  la mateixa embarcació participa alguna regata en la 
classe solitari i altres en A2 ó A3, a les hores nomes puntuarà en aquella que 
hagi participat mes vegades. En cas de haver participat les mateixes vegades en 

varies classes nomes puntuarà la de millor puntuació. 
 

16.7   Les embarcacions inscrites vindran obligades a participar a totes les proves 
dintre el mateix grup o ser penalitzades com DNF. 
16.8 En cas no haver més de cinc embarcacions en un grup, s’incorporaran al      

grup mes indicat en funció del seu TCF/GPH. 
16.9 La classificació en cada prova es farà en temps compensat, segons els 

grups i classes establerts. S’aplicarà el sistema de puntuació baixa segons 

l’Apèndix A4.1 del RRV, serà guanyador de cada grup el iot amb la 
puntuació més baixa.  La puntuació per als DNS, DNF, OCS i DSQ en cada 

prova serà n+1, on n correspon al nombre de iots del grup que han fet 
sortida correcta a la prova.  La puntuació per als DNC serà n+1, on n 
representa el nombre total de participants del seu grup a la lliga. En la 

mesura del possible s’aplicarà el vent mitjà de la prova. 
16.10 Hi haurà una classificació pel sistema de compensació RI i una altra pel 

sistema de compensació ORC. 
16.11 Les embarcacions que participin en proves puntuables de la Federació 

Catalana de Vela, ja sigui el Campionat de Catalunya o la Copa Catalana 

del any 2014, i per aquest motiu no puguin assistir a la prova d’aquell dia, 
seran classificats com a DNS en comptes de DNC. 

 

16.12 Per desfer empats a punts s’aplicarà la Regla A7 o A8 del RRV, segons 
correspongui. 

 
 
17. Inspecció dels iots participants 
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Els clubs organitzadors podran establir inspeccions periòdiques, en qualsevol prova a 

qualsevol iot participant, pel que s’aconsella als patrons tinguin el seu iot sempre en 
les condicions establertes al seu certificat. 

18. Regles de seguretat i habitabilitat 

18.1 Es podrà demanar als participants que signin una declaració a l’efecte de 
que els seus vaixells compleixen les normes relatives als equips de seguretat 
exigits tant per la regata com per la normativa vigent. 

 

19. Retirats 

Tot iot que abandoni una prova està obligat a notificar-ho pel canal oficial de ràdio al 
Comitè de Regata el més aviat possible, sota pena de desqualificació per la prova en 
qüestió, i fins i tot pel total de la Lliga. 

20. Números de vela 
Els iots portaran únicament el número de vela que figuri en el seu Certificat de 

Mesurament, excepte prèvia autorització per escrit del Comitè de Regata.  Els iots sense 
número de vela hauran d’identificar-se davant el Comitè de Regata tant a la sortida 
com a l’arribada, sota pena d’ésser considerats no–participants. 

21. Comunicacions per ràdio 
Tot vaixell en regata estarà a l’escolta pel canal 9 VHF fins que el Comitè informi als 
participants del canal oficial assignat per Capitania Marítima a la regata. 

22. Actes socials i premis 

Hora Acte 

Fins les 9:45 hrs. Registre de participants a l’Oficina de Regata 

10:00 hores Reunió de patrons al Saló Social 

11:30 hores Senyal d’atenció 

El lliurament de premis de la Lliga serà el dia 14 de desembre en el Club Nàutic 

d’Arenys de Mar. 

23. Responsabilitat 

23.1 Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 

1.1. 23.2 El Comitè Organitzador i els clubs organitzadors rebutgen qualsevol 
responsabilitat per pèrdues, danys o lesions, tant en terra com a mar, 
produïdes com a conseqüència de la participació d’un iot o tripulant en les 

proves previstes en aquesta lliga. 

23.3 Serà exclusiva responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren la sortida o no, 

o si continua en la prova. 
 

Arenys de Mar, setembre del 2014. 


