
 
 
 

 
 
 

XXI MEMORIAL ESTRUCH 
 

Classe Optimist grup 1 i grup 2. 

Club NÀUTIC arenys de mar 
 
 

INSTRUCCIONS DE REGATA 
 

1. REGLES 
1.1 La regata es regirà per les regles definides al reglament de Regates a Vela 2013–2016. 
1.2 Serà d’aplicació l’Apèndix P. 
1.3 En qualsevol discrepància entre l’Anunci de Regata (AR) i les Instruccions de Regata 
(IR) prevaldran aquestes últimes. 
1.4 Els Annexes 1, 2 i 3 formen part integral d’aquestes IR. 

2. AVISOS I MODIFICACIONS A LES INSTRUCCIONS DE REGATA 
2.1 Qualsevol avís o modificació a les Instruccions de Regata s’anunciarà al Taulell Oficial 
d’Anuncis (TOA) adjacent a l’Oficina de Regata, abans d’una hora per donar el senyal 
d’Atenció a la primera prova del dia en la que sigui vàlida, excepte modificacions al 
programa de regates, que s’anunciarà abans de les 18:00 hores del dia anterior a la seva 
efectivitat. 
2.2 Les modificacions que es facin a l’aigua es podran comunicar oralment. 

3. SENYALS A TERRA 
3.1 Les senyals a terra es mostraran al Pal Oficial de Senyals situat a l’esplanada de vela 
lleugera del Club Nàutic d’Arenys de Mar. 
3.2 Un minut després que s’arriï la bandera “GI” (ajornament) a terra, s’hissarà la bandera 
“D”, si no és que la prova es torna a ajornar o és anul·lada. 
3.3 Quan s’hissi la bandera “D” amb un so vol dir:  “El senyal d’atenció es donarà NO 
ABANS de 30 minuts després de hissar-se aquest senyal.”  Cap vaixell abandonà el port 
abans d’aquest senyal. 

4. PROGRAMA DE LES PROVES 
Veure Annex 1. 

5. BANDERES DE CLASSE 
Veure Annex 1. 

6. IDENTIFICACIÓ DE VAIXELLS I NÚMEROS DE VELA 
6.1 És responsabilitat del regatista comprovar que les dades de la inscripció son correctes 
abans de la primera prova.   
6.2 Abans del inici de la primera prova es podran sol·licitar modificacions per escrit dirigit 
al Comitè de Regata indicant el motiu del canvi, i s’haurà d’esperar resposta per escrit 
abans de sortir a mar. 

7. CAMP DE REGATES I RECORREGUT 
Veure Annexes 1 i 2. 

8. BALISES 
Veure Annex 1. 

9. FORMAT DE COMPETICIÓ 
La regata es correrà en format de flota, amb dos grups que navegaran per separat, Grup 1 i 
Grup 2, segons el Rànquing Català d’Optimist vigent. 

10. LÍNIA DE SORTIDA 
Veure Annex 1. 

11. PROCEDIMENT DE SORTIDA 
11.1 El procediment de sortida està descrit a l’Annex 1.  
11.2 Si la bandera U es hissada com senyal de preparació, ninguna part de casc, tripulació 
o equipament podrà estar dins del triangle format pels extrems de la linea de sortida i la 
primera balissa durant l’últim minut abans de la seva senyal de sortida. Si un vaixell 



infrigeix aquesta regla i es identificat, serà descalificat sense audiència però no si es dona 
una nova senyal de sortida a la prova, es torna a navegar, és anulada o aplaçada abans del 
senyal de sortida.  Això modifica la regla 26 y 63.1 del RRV. Quan la bandera U és 
utilitzada com senyal de preparació la regla 29.1 no s’aplica. L’abreviatura per la 
puntuación de la infracció per la bandera U serà UFD. Això modifica la regla A11 del RRV. 
11.3 Cap vaixell no sortirà més tard de 5 minuts del seu senyal vàlid de sortida, els que ho 
facin seran considerats DNS.  Modifica la regla A4 del RRV. 
11.4 Les embarcacions que no estiguin en procediment de sortida es mantindran 
allunyades de la línia de sortida. 

12. ARRIBADA 
12.1 Veure Annex 1. 
12.2 Cap vaixell no entrarà més tard de 10 minuts des que hagi entrat el primer classificat 
del seu Grup.  Els que ho facin passats 10 minuts seran considerats DNF. 

13. PROTESTES I REPARACIONS 
13.1 Els formularis de protestes estaran disponibles a l’Oficina de Regata. 
13.2 Un vaixell amb intenció de protestar, a més de complir la regla 61.1a del RRV, haurà 
d’informar al vaixell de Comitè de Regata en el moment de creuar la línia d’arribada de 
quins són els vaixells als quals vol protestar. 
13.3 Un vaixell que es penalitzi segons la regla 44.1 del RRV haurà de lliurar, dintre del 
temps límit per a presentar protestes, escrit explicant l’incident i quan i com ha complert la 

penalització.  La falta d’aquest escrit no serà motiu de desqualificació però no es 
considerarà vàlida la penalització. 
13.4 Les protestes formulades a l’empara de la regla 64.3 del RRV s’acompanyaran d’un 
dipòsit de cent euros. 
13.5 Límits per a la presentació de protestes: 

Hora límit general 1 hora després de la finalització de l’ultima prova del dia 

Regles 30.1 i 30.3 30 minuts després de l’hora límit per protestar 

Protestes o peticions de 
reparació per fets produïts a 

terra 
(modifica regla 62.2 RRV) 

Classificació 
publicada al TOA 

Abans de 19:00 h. 30 minuts després de la publicació 

Després de 19:00 h Fins les 11:00 del dia següent 

Últim dia de regata 30 minuts després de la publicació de la classificació al 
TOA 
 Reobertura d’audiència 

(modifica regla 66 RRV) 

Audiències del dia anterior 24 hores després de la notificació 

Audiències de l’últim dia de regata 30 minuts desprès de la notificació 

 

13.6 L’avís de protesta del Comitè de Regata i/o del Comitè de Protestes s’exposarà al TOA 
a fi d’informar als vaixells conforme la regla 61.1b.  Així mateix es farà amb les citacions a 
audiència. 
13.7 Infraccions a les Instruccions de Regata 3.3, 15 i 16 no seran motiu de protesta d’un 
vaixell contra un altre, però poden originar una protesta per part del Comitè de Regata o 
del Comitè de Protestes (modifica la regla 60.1 del RRV). 

14. VAIXELLS NO OFICIALS 
Veure Annex 3. 

15. REGLES DE SEGURETAT 
Veure Annex 3. 

16. DEIXALLES I RESIDUS 
Es prohibeix llençar deixalles i residus a l’aigua durant la competició.  La penalització per 

la infracció d’aquesta Instrucció serà decidida pel Comitè de Protestes, i pot ser, entre 
d’altres, la desqualificació a les proves de la jornada. 
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