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XVII COPA RANC 
INSTRUCCIONS DE REGATA 

 
 

La XVII COPA RANC - Campionat Absolut de Barcelona de Creuers RI està organitzada pel Club Nàutic 

d’Arenys de Mar amb la col·laboració de la Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC) en les 

instal·lacions del Club Nàutic Arenys de Mar (CNAM). 

 

1.- REGLES 

1.1 La XVIi COPA RANC - Campionat Absolut de Barcelona de Creuers RI es regirà per les “regles” 
tal i com es defineixen en el Reglament de Regates 2013-2016. 

1.2 A més són aplicables les Regles següents: 

a) El Reglament Tècnic de Creuers 2013 - 2016 i els seus annexos. 

b) Les Regles de Seguretat de la ISAF Categoria 4ª. 

c) Reglament de medició RI i Reglament per l´Organització en regates RI 

d) Reglament Internacional per Evitar Abordatges a la Mar. 

e) Regles del Anunci e Instruccions de Regata i las seves eventuals modificacions. 

1.3 Les regles enumerades en els apartats anteriors poden ser modificades per les presents 

Instruccions de Regata. 

1.4 En cas de conflicte entre el Anuncio de Regates i las presents Instruccions de Regata prevaldran 

aquestes últimes. 

1.5 En cas de conflicte entre el RTC i els reglaments RI prevaldran aquests últims. 

1.6 Es pot exigir als participants que portin a bord càmeres, equips de so y de posicionament, tal com 

exigeix l´Autoritat Organitzadora. Aquesta decisió no afectarà de cap manera alguna el 

certificat de mesurament dels vaixells. 

1.7 Entre les 20.30 hores de cada dia i les 08.00 del dia següent, serà de aplicació la part B del 

Reglament Internacional per prevenir Abordatges a la Mar, en substitució de la Part 2 del 

Reglament de Regates a Vela 2013-2016. 

 

2.-   MODIFICACIONS A LES INSTRUCCIONS DE REGATA 
 

Els avisos als participants es publicaran en el Taulell Oficial d´Avisos (TOA), situat davant de la 

Oficina de regates del Club Nàutic Arenys de Mar. 

Qualsevol modificació a les instruccions de regata s’anunciarà en el Taulell Oficial d´Avisos dues 

hores abans del senyal d´Atenció de la prova del dia en què entrin en vigor, llevat que qualsevol 

canvi en l’horari del programa de regates s’anunciarà abans de les 20.00 hores del dia anterior a 

la seva efectivitat. 
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3.- SENYALS A TERRA 

3.1 Els senyals fets a terra es donaran en el Pal Oficial de Senyals (MOS) situat a la terrassa del 

edifici social del Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

3.2 Quan s’arriï el Gallardet d’Intel·ligència, 'GI', a terra, les paraules “1 minut” de la regla del Senyal 

de Regata “GI” queden substituïdes per “no menys de 60 minuts”. 

 

4.- PROGRAMA 
 La proba està programada de la manera següent: 

El programa de l’esdeveniment és el següent: 
 

DATA HORA ACTE 

30/10/15 

12.00 

 

12:00 a 13:30 i  

16:00 a 18.00 

 

Obertura Oficina de Regates 

 

 

Registre de participants i 

 

Lliurament d´Instruccions de 

Regata 

31/10/15 

(dissabte) 

09:30 

11:30 

Reunió patrons 

Sortida Proves 

01/11/15 

(diumenge) 
11:30 Sortida Proves 

 

 

5.- AREAS DE REGATA. 
 

5.1  Las proves es realitzaran en aigües del Maresme . Les coordinades aproximades del centre de 

l’àrea de regates seran: N 41º 33' 200 -- E 002º 35'100, a 1,80 milles (aprox.) al SE de la llum 

verda de la bocana del port d’Arenys de Mar. El camp de regates tindrà un radi de 1.5 milles. 

 

5.2 Si es modifica la posició, s’anunciarà de la manera següent. 

-En el TOA, nomes si la modificació es produeix com a mínim dues hores abans de la senyal 

d’atenció de la primera prova del dia. 

-En qualsevol moment, hissant la bandera L del CIS en el Vaixell del Comitè de Regates. 
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6.-  RECORREGUT I ESCURÇAR EL RECORREGUT. 

 
6.1 Proves Sobrevent/Sotavent: Només per el grup RI l’Annex 1 mostra els recorreguts, incloent la 

seva identificació, l´ordre en el qual han d´envoltar les balises i la banda per la qual ha de ser 

deixada cadascuna d’elles. 

6.2 Prova Costanera: L´Annex 2 mostra els recorreguts, incloent la seva identificació, l'ordre en el 

qual han envoltar les balises i la banda per la qual ha de ser deixada cadascuna d'elles.  

6.3 ESCURÇAR EL RECORREGUT: 

6.4 Proves Sobrevent / Sotavent: Podran ser escurçades en qualsevol balisa, sempre que, com a mínim 

s'hagin navegat 3 trams (dues cenyides i una popa). 

 

7.- CANVI DE POSICIÓ DE LA NOVA BALISA I CANVI DE DISTÀNCIA DEL 

NOU TRAM. 
7.1 En el supòsit de canvi de recorregut o distància d'un nou tram, el Comitè de Regates fondejarà 

la nova balisa o la línia d'arribada i suprimirà les balises originals quan sigui practicable. El canvi 

serà assenyalat abans que el primer vaixell hagi iniciat el nou tram encara que la nova balisa no 

estigui encara fondejada en la seva nova posició.  

            Si com a conseqüència d'un nou canvi de recorregut hagués de substituir alguna balisa nova, serà 

reemplaçada per una balisa de forma i color originals. 

7.2 Excepte en una porta, els vaixells hauran de passar entre el vaixell del comitè de regates que 

assenyali el canvi de recorregut i la balisa dels seus voltants, deixant la balisa a babord i el vaixell 

del comitè de regates per estribord. Això modifica les regles 28.1 i 33. 

7.3 Si el Comitè de Regates decideix modificar la posició de les balises de sotavent (porta), seran 

            reposicionades les balises originals. 

 Si la balisa de sotavent fos una sola balisa, aquesta s'haurà de deixar per babord. 

 

8.- GRUPS I BANDERES DE CLASSES 

8.1 S'estableixen els següents grups i banderes d'acord amb l'AR i reglaments en vigor. 

8.2 Per al grup RI la bandera d'atenció serà la R del CIS i per al Grup Promoció serà la bandera W 

del CIS. 

8.3 Mentre es trobin en regata, tots els vaixells marxessin la seva bandera de grup en el Stay popa 

a més de 1,5 metres d'altura sobre la coberta o al balcó de popa en cas de no tenir stay. Durant 

tot el campionat els vaixells portaran al Stay popa el gallardet de la Ranc que se'ls lliurés a 

l'oficina de regata en confirmar la inscripció. 

8.4 En cas de no haver-hi un mínim de 5 vaixells inscrits en alguna de les classes esmentades 

s'agruparan en alguna de les altres. 

 

9.- IDENTIFICACIÓ D´EMBARCACIONS OFICIALS 

 Els vaixells oficials de la regata s'identificaran amb una bandera taronja. 
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10.- ZONA DE SORTIDA 
 

La Zona de Sortida es defineix com el rectangle que cobreix una superfície de 100 metres cap a 

sobrevent i sotavent de la línia de sortida i 100 metres cap a fora de cada extrem de la línia. 

 

11.- BALISES. 
 

11.1  Balises de Sortida: Embarcació  del Comitè de Regates amb una bandera de color taronja i 

balisa cilíndrica de color groc. 

11.2        Balises d´Arribada: Vaixell del Comitè de Regates i boyarí. 

11.3        Balises de recorregut: Balisa cilíndrica de color Taronja. (veure annex I) 

11.4  Balisa de Desmarcatge:  Balisa cilíndrica de color Groc per al grup RI i Taronja amb franja 

blanca per al grup RI Promoció que la flota deixarà per la banda que el Comitè de Regates 

indiqui abans o amb la senyal d´Atenció.  

        Balisa de Desmarcatge per Babord: Lletra “D” del C.I.S. sola. 

                   Balisa de Desmarcatge per Estribord: Lletra “D” del C.I.S. sobre bandera verda.  

11.5 Balisa canvi de recorregut en els recorreguts Sobrevent/Sotavent les noves balises seran 

inflables de color Groc. 

 

12.- SORTIDA 
 

12.1             Es donaran les sortides de la següent manera. 

 
 

Significat Visual Minuts per sortir 

Atenció 
Senyal d´Atenció hissada 

1 so 
5 

Preparació 
Bandera “P”, “I”, del C.I.S. o “Negra” hissades 

1 so 
4 

Darrer Minut 
Bandera “P”, “I”, del C.I.S. o “Negra” arriades 

1 so 
1 

Sortida Banderes arriades 0 
 

 Es donaran dues sortides, una pel Grup RI i un altre pel Grup Promoció. 
 

          

12.2 La Línia de Sortida: La Línia de Sortida estarà determinada entre el pal a bord del vaixell del 

Comitè de Regates i una balisa de color groc. El pal del Comitè de Regates enarborarà una bandera 

quadrada de color taronja. 
 

12.3 Tot vaixell que surti més tard de 4 minuts després del seu senyal de sortida serà classificat com 

a no sortit (DNS). Això modifica la regla A4 

12.4 En cas de condicions desfavorables, el vaixell del Comitè de Regates, podrà mantenir la seva 

posició a motor. 
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13.- CRIDES 

   En addició a les regles 29.1 i 29.2 del RRV, podran fer-se les crides individuals i generals per 

ràdio VHF. Es poden utilitzar números de vela o noms dels vaixells. Un retard en la radiodifusió 

d'aquests avisos o l'ordre en què s'efectuen o la no recepció de la trucada, no podrà ser objecte 

de protesta (modifica la regla 62.1 (a) RRV). 

  Aquesta regla no redueix, modifica ni exonera la responsabilitat de cada vaixell de sortir 

conforme al RRV. 

 

14.- ARRIBADES 
 

14.1 Línia d'arribada quedarà establerta de la següent manera: 

14.2  Quan un vaixell, acabi de nit o amb poca visibilitat, haurà il·luminar el seu nombre de vela, 

utilitzant una llum potent, en creuar la línia d'arribada. En tot cas, farà tot el possible per 

identificar-se davant el Comitè de Regates - Arribades (canal VHF per definir al TOA)  

14.3 Per les regats costaneres és obligatori a totes les embarcacions posar-se en contacte amb el 

Comitè de Regates 1 milla abans de creuar la línia d'arribada a través del VHF (canal per definir 

al TOA)  

14.4 En cas de condicions desfavorables, el vaixell del Comitè de Regates, podrà mantenir la seva 

posició a motor. 

 

15.- PENALITZACIONS 
 

15.1 Una embarcació que hagi efectuat una penalització o que s'hagi retirat conforme a la regla 44.1, 

haurà d'omplir un formulari de reconeixement a l'Oficina de Regates dins del Temps Límit per 

protestar. 

15.2 En cas de protestes per falta de llums de navegació, s'aplicarà una penalització segons el 

Reglament Tècnic de Creuers en vigor (regla 3.27 RERAM) com DSQ. (annex costaneres) 

 

16.- VAIXELL QUE ES RETIRA, ABANDONA O NO APAREIX EN LA LINIA DE 

SORTIDA. 
 

 

16.1  VAIXELL QUE ES RETIRA DESPUÉS DE ACABAR (RET). Un vaixell que es retiri després de 

acabar (RET), deurà presentar un formulari de retirada en la Oficina de Regata (OR), antes de la 

hora límit para protestar. 
 

16.2 VAIXELL QUE ABANDONA: Un vaixell que abandona el camp de regates en qualsevol moment, 

(DNF), ho ha de notificar per qualsevol mitjà al Comitè de Regates i, haurà de presentar un 

formulari de DNF a l'Oficina de Regates (OR) abans que acabi el termini per protestar 
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16.3 VAIXELL QUE NO APAREIX EN LA LÍNIA DE SORTIDA. Els vaixells que no abandonin el 

port, o que no s'aproximin a la línia de sortida per a la prova (DNC), ho han de notificar a l'Oficina 

de Regates el més aviat possible. 

 

17.- RECORREGUTS 

 En l'Annex I i II es mostra l'esquema del recorregut i les regles particulars del mateix, incloent 

la seva identificació, les balises, el sistema de recorregut, la seva longitud aproximada, l'ordre 

en què han d'envoltar-se o passar-se les balises i la banda per la qual ha de deixar-cadascuna 

d'elles, la línia de sortida i la d'arribada 

 

18.- PENALITZACIONS 

18.1 Un vaixell que es penalitzi per infracció o es retiri conformi estableixen les regles 31 del RRV, 

haurà d'omplir i presentar un formulari de reconeixement d'infracció a l'Oficina de Regates 

abans de finalitzar el termini per a protestar.  

18.2 Per una infracció de la Part 2 del RRV, s'aplicarà la penalització de Puntuació que estableix la 

regla 44.3 del RRV.  

18.3 El sistema de penalitzacions són les establertes en l'RTC 2013-2016 i amb les modificacions de 

les presents instruccions de regata. 

 

19 TEMPS LIMIT 

 Els temps límits per milla per a totes les embarcacions serà 800 + SPM 

 

20 PROTESTES I SOL.LICITUDS DE REPARACIÓ 

20.1  Els formularis de protesta estan disponibles a l'oficina de regates. Les protestes es lliuraran allà 

dins del termini per protestar.  

 Les protestes es faran per escrit en els formularis disponibles a l'Oficina de Regates i es 

presentaran dins del termini per protestar. Si dins del temps límit per presentar una protesta 

l'Oficina de Regates estigués tancada, aquest termini s'amplia fins a una hora després de la 

següent obertura 
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Terminis per Protestar: 
  

Termini general per 

protestar 

Regata Costanera 
30 minuts després de l´hora 

d´arribada del vaixell que protesta 

Regata Sobrevent/Sotavent 
60 minuts després de l´hora 

d´arribada del vaixell que protesta 

30.1,30.2, 30.3, A4.2 y A.5  Fins a 30 minuts després del 

termini de protestes 

Sol·licituds de reparació 

per altres fets que els 

succeïts a la mar (modifica 

62.2 RRV 

 

Classificació exposada abans 

de les 20:30 hores 

(excepte l'últim dia de regata) 

Fins a 30 minuts després de la 

inserció de la classificació en TOA 

Classificació exposada després 

de les 20:30 hores  

(excepte l'últim dia de regata) 

 

 

Fins a les 09:00 hores del dia 

següent 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Últim dia de regata 
Fins a 30 minuts després de la 

inserció de la classificació en TOA 

Reobertura d'audiència 

Audiències del dia anterior 

 

Termini de protesta d'aquest dia 
 

Últim dia de regata 

30 minuts després d'haver estat 

notificada la resolució (modifica la 

Regla 66 del RRV) 

Idèntic termini s'aplica a les protestes fetes pel Comitè de Regates o el Comitè de Protestes respecte 

a incidents observats a la zona de regates. Això modifica la regla 61.3 i 62.2 del RRV.  Un 

vaixell que té intenció de protestar, informarà al Comitè de Regates sobre quins són els 

vaixell/s a qui té la intenció de protestar tan aviat com sigui possible després d'acabar o de 

retirar-se. (addició a la Regla 61.1 (a) del RRV).  

Els Avisos informant a les parts implicades en les protestes sobre l'ordre de les audiències i de l'hora 

s'anunciaran en el TOA el més aviat possible i no més tard de 30 minuts després de finalitzar el 

termini per a protestar. Les audiències de les protestes es veuran en les dependències del 

Jurat i les parts implicades han de romandre en les seves proximitats. 
 

A efectes de la regla 64.3 (b) l'autoritat qualificada és el Mesurador Principal de la regata. L'últim dia 

no s'acceptaran protestes de mesurament entre vaixells, excepte sobre veles i aparells.  

La infracció a la Instrucció de Regata 14.3, no serà motiu de protesta d'un vaixell contra un altre, 

però poden originar una protesta del Comitè de Regata o del Jurat. 
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 S'exposaran els avisos de les protestes fetes pel comitè de regates o el comitè de protestes per tal 

d'informar als vaixells conforme a la regla 61.1 (b) 

 

20.2 Altres terminis: 

 A5 RRV, fins a 30 minuts després d'expirar el temps límit general.  

Per presentar una petició de reparació per altres fets que els succeïts a la mar, serà 30 minuts 

després de la inserció de la classificació en el TOA, si aquesta exposició té lloc abans de les 

20.30 hores, o a les 10.30 hores del dia següent si la inserció s'efectua després de les 20.30 

hores (modifica regla 62.2 del RRV). 

20.3 Els avisos informant a les parts implicades en les protestes s'anunciaran en el TOA el més aviat 

possible i no més tard de 30 minuts després de finalitzar el termini per a protestar. Les 

audiències de les protestes es veuran en les dependències del Jurat i les parts implicades hauran 

de romandre en els seus voltants. 

20.4 Es publicaran avisos de les protestes presentades pel Comitè de regates o de protestes per 

informar als vaixells conforme exigeix la regla 61.1 (b) RRV.  

20.5 Abans del termini límit per protestar s'inserirà en el TOA la llista dels vaixells penalitzats sota 

la regla A.5 RRV.  

20.6 El termini per a sol·licitar reobertura d'audiència, finalitzarà 30 minuts després d'haver estat 

notificada la resolució de l'última protesta del dia (modifica regla 66 del RRV). 

20.7 Les infraccions a les instruccions de regata 1.5, 1,6, 6.2, 9.1, 15, 16, 18, 20.2, no seran motiu de 

protesta d'un vaixell contra un altre. Això modifica la regla 60.1 (a) del RRV. La penalització per 

aquestes infraccions pot ser inferior a la desqualificació si el comitè de protestes així ho 

decideix. 

            No s'acceptaran protestes de mesurament entre vaixells que impliquin pesatge de casc. 

20.8 No s'aplicarà la regla 64.3 del RRV. 

 

21.- COMPENSACIÓ 

  S'utilitzarà el sistema de compensació descrit en el reglament d'organització de regates RI i 

RTC. 

 

22.- PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS 

22.1 S'aplicarà el Sistema de Puntuació Baixa del Apèndix A del RRV. 

22.2 Empats: s'aplicarà la regla A.8 del RRV. 

22.3 S'establiran les següents classificacions:  

Una classificació per a cadascuna de les classes que es formin 

 

23.- EMBARCACIONS OFICIALS. 
23.1 Les embarcacions oficials aniran identificades amb les següents banderes:  

Comitè de Regates Taronja  

Jury Blanca amb "J"  
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Comitè de Mesurament Blanca amb "M"  

Premsa i auxiliars Blanca amb "Press" 

23.2 Els vaixells per la premsa, fotògrafs, VIP'S, etc., no estan sota la jurisdicció del Comitè de 

Regates 

 

24.- VAIXELLS DE SUPORT. 
 Els vaixells de suport han d'anar identificats pel que fa al vaixell al qual donen suport. Hauran 

de romandre fora de l'àrea de regata (definida en els annexes) i almenys a 100 metres d'un 

participant durant la regata costanera, des del senyal de preparació de la primera sortida fins 

que tots els vaixells hagin acabat o el Comitè de regates hagi assenyalat un ajornament, una 

crida general o una anul·lació.  

Tots els vaixells de suport hauran de registrar a l'oficina de regates abans de finalitzar el 

termini de registre de participants. 

 

25.- ABOCAMENT D´ESCOMBRARIES. 
Els vaixells no tiraran escombraries a l'aigua. Les escombraries pot ser dipositada en les 

embarcacions de suport i posteriorment en els contenidors a l'efecte situats al port. La Regla 

55 del RRV es modifica afegint el següent text: "No obstant això, els elàstics o llanes sol ús que 

s'usen en hissar una vela no es considera que infringeixin la Regla 55". 

 

26.- COMUNICACIONS. 
Durant la regata cap vaixell podrà realitzar ni rebre cap transmissió de ràdio que no estigui 

disponible per als altres vaixells, Aquesta reducció inclou els telèfons mòbils. 

 

27.- PREMIS 

 La llista dels premis i trofeus es publicarà en el TOA 2 hores abans del senyal d'atenció 

 

28.- AMARRAMENTS 

 Tots els vaixells atracaran únicament als llocs d'amarratge que els han estat adjudicats 

 

29.- SUBSTITUCIÓ DE PARTICIPANTS 
 La substitució d'un participant s'ha de fer per escrit remès al Comitè de Regates, indicant el 

nom, número de passaport o DNI del nou tripulant a l'oficina de regates abans de les 10.30 

hores de cada dia. Només s'acceptaran substitucions autoritzades pel Comitè de Regates, les 

quals estaran subjectes a control. 
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30.- INSPECCIONS DE MESSURAMENT I EQUIPAMENT 

 Qualsevol vaixell pot ser inspeccionat en tot moment per comprovar la seva conformitat amb les 

regles de classe i les instruccions de regata. 

31.- RESTRICCIONS DE VARADA 

 Tot vaixell ha d'estar flotant a l’aigua abans de les 18.00 hores del dia anterior a l'inici del 

Trofeu, mentre continuï en competició, no podrà ser varat cap vaixell sense autorització escrita 

de l'Oficial Principal de Regates, excepte en cas d'urgent necessitat. 

 

32.- COMUNICACIÓN PER RADIO 

 El Comitè de Regates radiarà las seves comunicacions pel VHF (canal per definir al TOA). 
 

33.- ALTRES NORMES 

33.1 El coordinador de seguretat nomenat pel Comitè Organitzador, és la persona responsable de 

coordinar la seguretat de l'esdeveniment.  

33.2 Es recorda als participants la obligatorietat del compliment de les normes legals en general 

establertes per a les embarcacions d'esbarjo, i en especial pel que fa el seu govern, equipament 

i seguretat. Una infracció a aquesta instrucció no pot ser objecte de protesta entre vaixells, 

però sí que pot originar una protesta del Comitè de Regata o del Comitè de Protestes.  

33.3 Es comunica a tots els participants que la cobertura de riscos com ara els costos de salvament 

marítim, i qualsevol altra contingència haurà de cobrir el participant contractant les assegurances 

que estimi pertinents, amb independència de l'assegurança exigit en l'Anunci de Regates per 

l'organització per formalitzar la inscripció. 

34.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

        Tots els vaixells que participen 

en la XVI COPA RANC ho fan 

sota el seu propi risc i 

responsabilitat. Veure la regla 

4 RRV, Decisió de Regatejar.   

És de l´exclusiva 

responsabilitat de un vaixell 

decidir si participa en una 

prova o continua en regata. 

 La autoritat organitzadora no 

accepta cap responsabilitat 

pels danys materials, lesions 

corporals o mort vinculats 

amb, o abans de, durant o 

després de la regata.  

35.- CENTRE AREA 
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ANNEX I 

RECORREGUTS GRUP RI 
 

A.0  Proves Sobrevent / Sotavent  per GRUP RI. NUMERAL 1  

 

 
 

Abans o amb  el senyal d´atenció (Bandera R del CIS), si el Comitè de Regates hissa el numeral 1, 

indicarà que el proper grup a sortir efectuarà una proba SOBREVENT/SOTAVENT.           

A.1  RECORREGUT 

Sortida- balisa 1-balisa offset- porta 2G-Balisa 1- offset- Arribada 

A.2 Línia de sortida entre vaixell de comitè amb bandera 

Taronja i balisa de color Groc. 

A.3 Excepte en una porta totes les balises es prendran per 

babord. 

A.4 Quan en una porta hi hagi una sola balisa aquesta s'ha 

de prendre per babord. 

A.5 Les balises de recorregut seran de color Taronja.  

A.6 La balisa de canvi de recorregut serà de color GROC 

A.7 La línia d'arribada serà entre vaixell de comitè de 

regates amb bandera taronja i un BOYARÍ amb bandera 

blava  

A.8 La distància entre el comitè de regates i la balisa 1 

s’indicarà abans o amb el senyal d'atenció.  

A.9 La distància entre la sortida i la porta (balisa 2) serà 

de unes 0,2 milles.  

A.10 La distància entre la balisa 1 i el OFFSET serà de 0,1 

milla aproximadament. 

A.11 L'angle entre la balisa i l'offset serà de uns 100 

graus.  

A.12 La distància entre les balises serà aproximadament 

de 7 eslores del vaixell de major (100m). 

A.13 La distància entre el CR i la balisa d'arribada són 

d'uns 150m.  

A.14 Els rumbs a la balisa 1 i la posició de la balisa 

d'estribord de la porta mirant cap a la balisa 1, es prendran des del vaixell del comitè de regates.  

A.15 En cas de canvi de recorregut per a la balisa 1, l'òfset s’eliminarà. 
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ANNEX I 

RECORREGUTS GRUP RI 
 

B.0  Prova Costanera per grup RI. NUMERAL 2  

 

 
 

Abans o amb  el senyal d´atenció (Bandera R del CIS), si el Comitè de Regates hissa el numeral 2, 

indicarà que el proper grup a sortir efectuarà una proba COSTANERA. 
 

B.1  RECORREGUT 

Sortida- Balisa de Desmarcatge (opcional) - Balisa 1 del recorregut Babord – Arribada 

B.2 Línia de sortida entre vaixell de comitè amb bandera Taronja i balisa de color Groc  

B.3 Situació de les Balises de recorregut:  

Balisa 1 de color groga cilíndrica: estarà a 0.2 milles de l'espigó del Port de Premià de Mar a la posició 

aproximada de (41º 29,100 'N i 2n 22,217' E)  

 
 

B.4 Balisa de desmarcatge (BD): En cas d'haver (BD) el CR ho indicarà hissant la bandera “D” abans o 

amb el senyal d´atenció. Aquesta serà de color groc (veure. I.R 11.4). 

       Balisa de Desmarcatge per babord: Lletra "D" del CIS sola.  

       Balisa de Desmarcatge per Estribord: Lletra "D" del CIS sobre bandera verda.  

 

.  
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B. 5 Recorregut escurçat:  

Abans del senyal d'atenció el CR 

podrà fer el recorregut escurçat 

assenyalant amb la bandera "S" abans 

del senyal d'atenció. La Balisa 1 

estarà a 0.30 milles de l'espigó del 

Port Mataró en la posició aproximada 

de(41° 31,467' N i 2° 27,183' E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6 Línia d´arribada.  

     Quedarà formada per la línia imaginària formada  entre un pal amb la bandera blava situada a 

meitat de l´espigo del port y una balisa taronja situada a 0,3 milles al 150°. 
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ANNEX II 
RECORREGUT GRUP RI PROMOCIÓ 

 
C.0 Prova COSTANER PER GRUP RI PROMOCIÓ. NUMERAL 2  

 

 
 

Abans o amb  el senyal d´atenció (Bandera W del CIS), si el Comitè de Regates hissa el numeral 2, 

indicarà que el proper grup a sortir efectuarà una proba COSTANERA. 
 

C.1  RECORREGUT 

Sortida- Balisa de Desmarcatge (opcional) - Balisa 1 del recorregut Babord – Arribada 

C.2 Línia de sortida entre vaixell de comitè amb bandera Taronja i balisa de color Groc  

C.3 Situació de les Balises de recorregut:  

Balisa 1 de color groga cilíndrica: estarà a 0.3 milles de l'espigó del Port Mataró a la posició      

aproximada de (41º 31,467 'N i 2° 27,183' E)  

 

 
 

C.4 Balisa de desmarcatge (BD): En cas d'haver (BD) el CR ho indicarà hissant la bandera “D” abans o 

amb el senyal d´atenció. Aquesta serà de color taronja amb franja blanca (veure. I.R 11.4). 
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       Balisa de Desmarcatge per babord: Lletra "D" del CIS sola.  

       Balisa de Desmarcatge per Estribord: Lletra "D" del CIS sobre bandera verda.  

 

C.5 Línia d´arribada.  

     Quedarà formada per la línia imaginària formada  entre un pal amb la bandera blava situada a 

meitat de l´espigo del port d´Arenys de Mar i una balisa taronja situada a 0,3 milles al 150°. 

 

 
 

 


