
 
 

  
  
   

     

 

TROFEU MEMORIAL ERNEST GARCÍA POCH  
26 Abril 2014  

LLIGA SOLITARIS, A DOS i A TRES DEL MARESME 
INSTRUCCIONS DE REGATA 

 
1. ESCENARI  

1.1. El CN El Balís juntament amb el CN d'Arenys organitza la lliga de solitari i a dos del Maresme per les 
classes CREUER. 

 
2. REGLES 

Els determinats al punt 2 de l’Anunci de Regata 
 

 3. INSCRIPCIONS 
 

3.1. Poden participar els iots inscrits i enregistrats d’acord amb l’Anunci de Regata. 
Les inscripcions s’hauran de fer en el formulari adjunt i enviar per mail abans de dia 26 d’ Abril de 

2014 a:  cesportiva@cnelbalis.com 
 
Drets d'inscripció: 20 € per embarcació. 
 

Forma de pagament de la inscripció a la regata: mitjançant transferència bancària al següent compte: 
  

La Caixa 2100 0416 56 0200212339 
 

4. MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS DE REGATA I AVISOS ALS PARTICIPANTS 

 

4.1. Qualsevol modificació de les presents Instruccions, tant Generals com Particulars, ho comunicarà el 

Comitè per el Canal assignat per Capitania Marítima abans o amb el Senyal d'Atenció 

5. BANDERES DE CLASSE 
 

5.1 A efectes del senyal d’atenció en el procediment de sortida, es faran servir les següents banderes: 
Bandera “K” del CIS  
 

6. PROGRAMA DE LES PROVES 
 

6.1. Les proves estan programades 
 

DATA HORA ACTE 

Dissabte 26 d’ Abril 

Fins a les 10:00h  Registre participants Area Esportiva (Nau Blava) 

10:15h Reunió de Patrons al vestíbul de l’Àrea Esportiva  

11:30h Senyal atenció  

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

 
7. RECORREGUTS 
 

7.1  Els recorreguts es detallen al annex  
7.2  Depenent de les condicions de vent i mar , el comitè triarà el recorregut a fer. 

 
8. BALISES 
 Veure  annex  
 

9. SORTIDA 
 Veure Annex 
 
 
 



 
 

  
  
   

     

 
10. CRIDES 
 

10.1.  Les crides es faran d’acord amb l'establert a la regla 29.1 i 29.2 del RRV. 
 
11. ARRIBADA 
              Veure Annex 
 
12. TEMPS LÍMIT 
 

12.1 El temps límit per a cada prova i per a cada iot participant serà calculat d’acord amb:  
RI   Temps límit  = SPM_L x 1,8 x distància teòrica en milles. 
ORC   Temps límit  = K x ((up6+d6)/2) x distància teòrica en milles. 
 

12.2 En cas de recorregut  escurçat es mantindrà el mateix temps límit per a la distància inicialment 
establerta. 

 
13. ANUL·LACIÓ I NOVA SORTIDA 
 

13.1.  S’aplicarà la regla 32 del RRV. 
 
14. RECORREGUTS ESCURÇATS 
 

14.1.  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 la 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 qui o quins altres iots protesta i rebre l’oportú REBUT per part del Comitè. 

15.2.  Un iot que no finalitzi i que tingui la intenció de protestar haurà d’informar a l’oficina de Regata 
immediatament després de 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 mateix dissabte a les aules de l’Àrea Esportiva del Club Nàutic 
El Balís. 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 
realitzi durant la Regata es presentaran no més tard de 30 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 autopenar-se fent UN gir de 

360º (modificació Regla 44.2 del RRV). S’ha d’avisar tant al iot perjudicat, si és el cas, com al 
Comitè de Regata.  

 
16. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS 
 
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 conjunt de totes les classes de 5 inscrits. 
 
16.1.  S’estableixen els següents grups de classificació: 

Grup General, amb tots els participants d’acord amb el seu TCF/GPH. 
Classe 1 : Solitari 
Classe 2 : A dos 
Classe 3 : A tres 

16.2.  En cas d’ haver més de 10 embarcacions a les classes A2 i A3, cada una de les classes es dividirà en 
dos grup en funció dels ràtings: 

Grup 1 Estarà format per embarcacions de TCF major a 0,985 / GPH major a 600 seg. milla 
Grup 2 Estarà format per embarcacions de TCF igual o menor a 0,985 / GPH igual o menor a 600 
seg. milla 

16.3. La classificació en cada prova es farà en temps compensat, per grups i classes establerts.    
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa segons Apèndix A4.1 del RRV. Serà guanyador, en cada 
classe, el iot amb la puntuació més baixa.  



 
 

  
  
   

     

S’aplicarà la compensació de Temps sobre distancia segons la norma 209.1.2 del RTC de la RFEV. 
En la mesura possible s’aplicarà el vent mitja de la prova.  

16.4.   Per tal de desfer els possibles empats a punts s’aplicarà la Regla A7 o A8 del RRV segons 
correspongui. 

 
17. RETIRATS 
 

17.1.  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, per 
tot el Trofeu. 

 
18. NÚMEROS DE VELA 
 

18.1.  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 i els iots sense número de vela 
hauran d’identificar-se davant el Comitè de Regata tant a la sortida com a l’arribada, sota  la 
penalitat d’ésser considerats com a no participants. 

 
19. COMUNICACIONS PER RÀDIO 
 

19.1  Tot vaixell en regata estarà a l’escolta pel canal 72   fins que el Comitè comuniqui el canal 
assignat per Capitania Marítima abans  del senyal d’atenció.  

  
20. RESPONSABILITATS 
 

20.1  Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
20.2 El Comitè Organitzador o qualsevol persona, rebutja qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys 

o lesions, tant en terra com al mar, com a conseqüència de la participació en les proves previstes 
en aquesta Regata. 

20.3 Serà exclusiva responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren la sortida o no o si continua en 
la prova. 

 El Balís , Abril de 2014 

 

 

 

ANNEX I     
26 d’abril de 2014 

 

1.1  HORARI I SENYALS DE SORTIDA.- 

 
          A les 11:30 h.:  SENYAL D’ATENCIÓ, s’hissarà la bandera “K” del CIS. 

A les 11:31 h.:  SENYAL DE PREPARACIÓ, s’hissarà “P” o “I” o “Z” o bé NEGRA. 
 A les 11:34 h.:  DARRER MINUT, s’arriarà bandera utilitzada per la Preparació. 
 A les 11.35 h.:  SENYAL DE SORTIDA, s’arriarà la bandera “K” del CIS. 
 
      
1.2 RECORREGUT i SITUACIÓ BALISES.- 
 Les  balises del recorregut,  inflables ataronjades 

 
1º RECORREGUT 20Mn. (Temps Límit a les 20:00hrs) 
SORTIDA BALÍS –PISCIFACTORIA MASNOU – ARRIBADA BALÍS 
Els 4 cardinals que indiquen la limitació de la piscifactoria s’hauran de deixar per babord. 

 
2º RECORREGUT 14Mn. (Temps Límit  a les 20:00hrs) 

SORTIDA BALÍS – FARO DE CALELLA – ARRIBADA BALÍS 
La balisa de CALELLA  de tipus inflable estarà situada  a la alçada del far de Calella  i es deixarà per 
babord.  Aproximadament ( 41º 36,152N  0002º  39,101E)  

 
 



 
 

  
  
   

     

3º RECORREGUT 16Mn. 
SORTIDA BALÍS – ARENYS – PORTA – MATARÓ – PORTA - ARENYS – PORTA – MATARÓ  - 
ARRIBADA BALÍS 
La porta estarà formada per una balisa de color taronja i l’embarcació de Comitè. S’haurà de passar 
entre boia i Comitè venint en línia recta des de la última balisa muntada. 
Les balises de Mataró i Arenys es deixaran per babord. 
 

BS:   41º33.300’N  2º31.800’E 
B.ARENYS: 41º33.870’N  2º34.357’E 
B.MATARÓ: 41º31.849’N  2º29.968’E 

 
4º RECORREGUT 16Mn. 
SORTIDA BALÍS – MATARÓ – PORTA – ARENYS – PORTA - MATARÓ – PORTA – ARENYS  - 

ARRIBADA BALÍS 
Les balises es deixaran per babord. 

 
El Comitè de Regates , abans o amb el senyal d’atenció , indicarà el recorregut hissant el numeral 
del CIS corresponent al numero de recorregut. 

 
 El recorregut 3 i 4 es podrà escurçar a qualsevol balisa. 

 
BALISA DE DESMARCATGE 

Si es posa una balisa de desmarcatge serà groga i ho indicarà el COM amb la bandera “D” del CIS 
que estarà situada a 0,5 milles de la línea de sortida rumb al vent  i  serà informat pel comitè. 

 
1.3 SORTIDA 

 

   RECORREGUTS 1 i 2 

 
Entre el pal de senyals del vaixell del Comitè,  identificat amb una bandera taronja i la balisa de 
sortida, del tipus inflable, cilíndrica i de color ataronjat,  la qual estarà situada a aproximadament 
0,5 milles al 180º del llum verd del Port Balís.  
 
 

RECORREGUTS 3 i 4 

 
Entre el pal de senyals del vaixell del Comitè,  identificat amb una bandera taronja i una balisa                                                                    
inflable, cilíndrica i de color ataronjat, la qual estarà situada a aproximadament 1’03 milles al 096º 
del llum verd del Port Balís.  

 
BS:   41º33.300’N  2º31.800’E 

 
S’estableix un temps límit de 5 minuts per creuar la línia de sortida correctament. Els iots que no 
l’hagin pogut creuar correctament en aquest termini seran considerats com a DNS. 

 
 1.4 ARRIBADA 
 

RECORREGUTS 1 i 2 

La línia d’arribada queda establerta per la línia imaginària formada entre el llum verd del port de Port 
Balís i una balisa del tipus inflable situada a uns 200 metres al SSE del dic del llum verd. 

      RECORREGUTS 3 i 4 

Entre el pal de senyals del vaixell del Comitè,  identificat amb una bandera taronja i una balisa                                                    
inflable, cilíndrica i de color ataronjat.  

 
 

B. ARRIBADA:   41º33.300’N  2º31.800’E  
(Mateixa posició que la sortida) 


