
                                                          
 
 
 
 
   

 

ANUNCI DE REGATA
 

LLIGA SOLITARIS i A2 DEL MARESME 2015 
 
En compliment de l’ establert a la Regla 89 del RRV, el Comitè Organitzador integrat pels Clubs: CLUB NÀUTIC 
D’ARENYS DE MAR i CLUB NÀUTIC EL BALÍS es complau en anunciar les regates socials del 2015 per els iots 
de la Classe Creuer ORC amb tripulacions reduïdes i, conseqüentment, estableix el següent:
 
1. UBICACIÓ.- 
Les regates es celebraran en aigües del Maresme. 

 
2. REGLES.- 
Totes les regates es correran sota el RRV vigent de la RFEV, el Reglament de Seguretat de l‘ORC, el Reglament Tècnic 
de Creuers vigent, Guia Esportiva de la FCV vigent,  i les Instruccions de Regata que cada Club estableixi per  cada 
regata que organitzi. Les Instruccions  prevaldran sobre aquest Anunci de Regata. 
 

3. PARTICIPANTS.-  
Podran participar  a totes les regates socials del CN Arenys de Mar i del CN El Balís els iots amb Certificat de 
Mesurament ORC vàlid pel 2015. 
 
4. PROGRAMA DE REGATES.- 
Els Clubs Nàutics D’ARENYS DE MAR i EL BALÍS de mutu acord, estableixen un comú Calendari de Regates de 
Creuer pel 2015 per a les  classes de solitari i A2 establint el següent calendari de proves: 
 

Prova Trofeu Classe Dies Mes Organitza 

1 Lliga Solitari i A2 del Maresme  Creuer 21 Març Arenys 

2 
Memorial Ernest Garcia Poch – Lliga 
Solitaris i A2 del Maresme Creuer 25 Abril El Balís 

3 Lliga Solitari i A2 del Maresme  Creuer 26 Setembre El Balís 

4 Lliga Solitari i A2 del Maresme  Creuer 14 Novembre Arenys 
 
4.1 PROGRAMA DE LES PROVES 

DATA HORA ACTE 

Dissabte 
 

Fins a les 9:45h 
Registre participants als clubs 

corresponents 

11:30h Senyal atenció 

 

No es donarà cap Senyal d’ ATENCIÓ més tard de les 13:30h. 
 
5. INSCRIPCIONS i REGISTRE.- 
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 nomes a principi d’any, 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 2015 de tots els regatistes. 
Els vaixells que prenguin la sortida sense certificat estaran inscrits amb un ràting que estimarà l’ 
Organització 
A cada regata nomes es tindrà que presentar les llicencies i l’assegurança en cas de estar caducada. 

 
5.1 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.  
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5.2 Inscripcions:  
El preu d’inscripció per a cada prova és de 20 €/iot participant.  
 
6.GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.- 
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. 
 
Grup General, amb tots els participants d’acord amb el seu GPH segons el reglament tècnic de creuers 
 
Classe 1    : Solitari 
Classe 2    : A dos 
 
6.1 En cas d’ haver més de 15 embarcacions  a cada classe, 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 
6.2 S’aplicarà l’apèndix A.4 Puntuació Baixa del RRV. 
6.3 La classificació serà en temps compensat aplicant la fórmula de Temps sobre distancia. S’aplicarà el vent mitjà en 
totes les proves. 
6.4 S’efectuarà un descart amb 4 proves vàlides. 
6.5  A la hora de fer la classificació de la Lliga de Solitari i A2 del Maresme, es tindrà en compte , si  la mateixa 
embarcació participa alguna regata en la classe solitari i altres en A2, 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. 
 
7. TROFEUS.- 
Els lliurament de trofeus es realitzarà semestralment establint les següents dates de lliurament: 
 
 Diumenge 19 de Juliol de 2015 al Club Nàutic El Balís, lliurament corresponent a les proves 1 i 2 de la Lliga. 

Diumenge 20 de Desembre de 2015 al Club Nàutic Arenys de Mar, lliurament corresponent a les proves 3, 4 i 
Final de la Lliga. 

 
Premis establerts en cada prova: 
     Al primer classificat en cada classe i grup  
  Al segon classificat en cada classe i grup Sempre i quan hi hagin més de 7 inscrits en el grup i classe 

     Al tercer classificat en cada classe i grup Sempre i quan hi hagin més de 7 inscrits en el grup i classe 
    
Premis establerts a la classificació final de tota la Lliga: 
     Al primer classificat en cada classe i grup  
  Al segon classificat en cada classe i grup 

     Al tercer classificat en cada classe i grup 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
8. AMARRAMENTS.- 
Els clubs podran facilitar un dia d’amarrament per les embarcacions que participin en la regata, sempre que s’hagi 
inscrit amb 2 dies d’antelació 
 
9. RESPONSABILITAT.- 
 Tots els participants de la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador, així com 
qualsevol persona o Entitat que participi en l’organització de la regata, es descarrega expressament de qualsevol 
responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i incloses molèsties que poguessin esdevenir durant la mateixa. Hom 
remarca explícitament el que es disposa en la Regla 4 del RRV, referent a “ Un vaixell és l’únic responsable de la 
seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”. 
 
11.S’estableix un COMITÈ  de la lliga , el qual queda composat de la següent manera: Comodor, Capità de Flota i 
Secretari Tècnic, pels dos Clubs. Aquest Comitè tindrà la facultat de modificar qualsevol punt  d’aquestes Normes,  
sempre abans del començament de la regata en qüestió, notificant-ho als participants. 

Aquest anunci potser modificat per les instruccions particulars de cada club 

 Arenys de Mar - El Balís, Desembre 2014 


