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TRAVESSIA ARENYS–BLANES-ARENYS 
 

Dissabte 30 d’agost de 2014 

 

INSTRUCCIONS DE REGATA 

1. ESCENARI 
El Club Nàutic d’Arenys de Mar es plau en anunciar, en col·laboració amb el Club de 
Vela Blanes, la celebració de la Travessia Arenys de Mar–Blanes–Arenys de Mar de 

classe creuer dissabte 30 d’agost de 2014. 

2. REGLES 
2.1 La regata es regirà per les regles tal i com estan definides al RRV i s’indica a 

l’Anunci de regata. 
2.2 Aquesta regata és de categoria C segons la Reglamentació 20 de la ISAF. 
2.3 En penalitzacions per infraccions a una regla de la part 2 del RRV s’aplicarà la 

regla 44.2 del RRV. 
2.4 Per infraccions a altres regles que no pertanyin a la part 2 del RRV s’aplicaran les 

normes 108.5, 108.6, 108.7, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 i 117 del 
Reglament tècnic de creuers de la RFEV. 

3. INSCRIPCIONS 
3.1 Poden participar els iots inscrits i enregistrats d’acord amb l’Anunci de regata. 

3.2 Als iots sense certificat RI 2014 el Comitè de regata els assignarà un TCF estimat. 
3.3 Les inscripcions es presentaran a secretaria del Club Nàutic d’Arenys de Mar en 

persona, per fax al 937 920 744 o per correu electrònic a vela@cnarenys.com abans 
de les 19:00 hores de divendres 29 d’agost. 
3.4 Un iot no es considerarà inscrit si no ha presentat algun dels següents documents: 

 - Fotocòpia de les llicències federatives 2014 del patró i els tripulants; 
 - Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor; 
 - Fotocòpia del títol del patró adient per al govern del iot, en vigor; 

 - Pòlissa d’assegurança de l’embarcació en vigor. 

4. MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS I AVISOS ALS PARTICIPANTS 
4.1 A terra:  es penjarà al TOA 60 minuts abans de la primera senyal prevista del dia 

i es notificarà hissant la bandera “L” del CIS al pal de senyals al terrat de l’edifici 
social del club organitzador. 
4.2 A mar:  ho comunicarà el Comitè pel canal de ràdio de la regata, abans o 

juntament amb el senyal d’atenció. 

5. PROGRAMA DE LES PROVES 
 10:55 h Senyal d’atenció, hissat de la bandera “K”. 

 10:56 h Senyal de preparació, hissat de la bandera “P”, “I”, “Z” o negra. 
 10:59 h Senyal de darrer minut, arriat de la bandera de preparació. 
 11.00 h Senyal de sortida, arriat de la bandera “K”. 

No es donarà sortida mes tard de les 13:00 hores. 

mailto:vela@cnarenys.com
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6. RECORREGUT 
Sortida a Arenys de Mar, muntat de la balisa de color taronja situada davant de 

Blanes (coordenades 41º39.794N 002º48.746E), deixant-la per babord, i retorn a 
Arenys de Mar.  Distància total aproximada:  25 milles. 

7. SORTIDA 
7.1 La línia de sortida estarà situada aproximadament a 0,5 milles als 180º del llum 

verd del port d’Arenys de Mar i es defineix com la recta imaginària que uneix el pal de 
senyals del vaixell del Comitè de regata i una balisa inflable cilíndrica de color taronja. 

7.2 Els iots hauran de confirmar la seva participació al Comitè de regata pel canal 9 
VHF prèviament al inici del procediment de sortida. 
7.3 El Comitè de regata podrà col·locar una balisa de desmarcament de color groc a 

0,3 milles de la sortida, anunciant la seva col·locació pel canal de regata. 

8. CRIDES 
Les crides es faran d'acord amb les regles 29.1 i 29.2 del RRV. 

9. ARRIBADA 
La línia d’arribada quedarà determinada per la recta imaginària que uneix el far verd 
de la bocana del port d’Arenys de Mar i una balisa inflable de color groc situada uns 
200 metres al seu SSE. 

10. TEMPS LÍMIT 
El temps límit per a cada iot és el resultant de la fórmula SPM_M x 1,8 x 25. 

11. ANUL·LACIÓ I NOVA SORTIDA 
S’aplicarà la regla 32 del RRV. 

12. RECORREGUT ESCURÇAT 
No es podrà escurçar el recorregut. 

13. PROTESTES 
13.1 Un iot amb intenció de protestar hissarà una bandera vermella el més aviat 
possible després de l’incident i la mantindrà hissada fins el final de la prova.  

Immediatament després de finalitzar la prova avisarà, de viva veu o per ràdio, al 
Comitè de regata en posició de línia d’arribada de la seva intenció i contra quin o 

quins iots protesta, i esperarà a rebre el corresponent rebut del Comitè. 
13.2 Un iot que no finalitzi i que tingui intenció de protestar informarà a l’oficina de 
regata immediatament a la seva arribada a terra. 

13.3 Les protestes, reparacions, peticions i informes es presentaran per escrit, lliures 
de drets, a la secretaria del Club Nàutic d'Arenys de Mar abans de les 19.00 h. de 

dijous 4 de setembre. 
13.4 La vista de protesta tindrà lloc dissabte 6 de setembre a les 10:00 h. al Club 
Nàutic d'Arenys de Mar.  Els protestants i protestats hauran d’assistir sense 

necessitat de convocatòria prèvia.  Les resolucions del Comitè de protestes, en 
aquesta primera instància, seran apel·lables davant la Federació Catalana de Vela. 

13.5 Les sol·licituds de reobertura d’audiència es presentaran no més tard de 30 
minuts després de la notificació de la resolució a les parts implicades a la protesta 
(modifica la regla 66 del RRV). 
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13.6 Un iot que reconegui haver infringit una regla de la Part 2 del RRV pot 
autopenalitzar-se amb un únic gir de 360º (modifica la regla 44.2 del RRV), informant 

al Comitè de regata, i si s’escau, al iot perjudicat. 

14. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS 
14.1 S’estableixen els següents grups de classificació: 

 General Tots els participants d’acord amb el seu TCF. 
 Grup 1 Embarcacions amb TCF ≥ 0,975. 

 Grup 2 Embarcacions amb TCF < 0,975. 
14.2 La classificació es farà en temps compensat, segons els grups i classes 
establerts, aplicant el sistema de puntuació baixa segons l’Apèndix A4.1 del RRV.  

Serà guanyador, en cada grup, el iot amb la puntuació més baixa. 
14.3 Per desfer possibles empats a punts s’aplicaran les regles A7 o A8 del RRV, 
segons correspongui. 

14.4 En cas que un grup no arribi a cinc iots inscrits s’unificaran tots els 
participants en un sol grup. 

15. NORMES DE SEGURETAT 
Es podrà demanar als participants que signin una declaració confirmant que 
compleixen la legislació aplicable a la seva participació en aquesta regata. 

16. RETIRATS 
Un iot que abandoni la prova ho notificarà per ràdio al Comitè de regata el més aviat 
possible, sota pena de desqualificació. 

17. COMUNICACIONS PER RÀDIO 
Els participants estaran a l’escolta pel canal 9 VHF fins que el Comitè comuniqui, 

abans del senyal d’atenció, el canal assignat per Capitania Marítima a la regata. 

18. PREMIS 
Els trofeus es lliuraran a la fi del segon semestre de regates socials CNAM–CNEB, al 

mes de desembre al Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

19. ACTES SOCIALS 

 09:00 h Esmorzar de regata al Restaurant dels Mariners. 
 09:30 h Reunió de patrons al Restaurant dels Mariners. 

20. RESPONSABILITATS 

Els participants a la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  El Club 
Nàutic d’Arenys de Mar, el Club de Vela Blanes, el Comitè de regata i qualsevol 
persona o entitat relacionada amb l’organització de la prova es descarrega 

expressament de tota responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i molèsties que 
poguessin esdevenir durant o a causa de la competició, remarcant explícitament el 

que disposa la regla 4 del RRV:  “Un vaixell és l’únic responsable de la seva decisió de 
prendre o no la sortida o de continuar en regata”. 
 

 
Arenys de Mar, 26 d’agost de 2014. 


