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El Club Nàutic d’Arenys de Mar organitza el III Trofeu Emili Lledó de classes 
Laser Estàndard, Laser Radial i Laser 4.7 els dies 7 i 8 de març de 2015 i per al seu 
millor desenvolupament crea les següents 

INSTRUCCIONS DE REGATA 
1. REGLES 

1.1 La regata es regirà per les regles definides al Reglament de regates a vela 2013–
2016 de la ISAF (RRV), de les quals serà d’aplicació l’apèndix P, per l’Anunci de 
regata, per aquestes Instruccions i pels Annexes 1, 2 i 3, els quals en son part 
integrant. 
1.2 La regata està classificada per la Federació Catalana de Vela com de nivell 2. 
1.3 Només la persona registrada al formulari d’inscripció estarà a bord en regata 
(modifica la regla 7(a) de la classe Làser). 
1.4 l’Apèndix P serà d’aplicació. 
1.5 En qualsevol discrepància entre l’Anunci de regata i les Instruccions de regata 
prevaldran aquestes últimes i les seves eventuals modificacions. 

2. AVISOS I MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS DE REGATA 

2.1 Qualsevol avís o modificació a les Instruccions de regata s’anunciarà al Tauler 
Oficial d’Anuncis (TOA) davant 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 19:00 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 d’arriar bandera “GI” (ajornament) a terra, s’hissarà bandera 
“D”, a no ser que la prova es torni a ajornar o sigui anul·lada. 
3.3 El hissat de bandera “D” amb un so s’interpretarà com que el senyal d’atenció 
es donarà no abans de trenta minuts d’aquest moment.  Cap vaixell abandonarà 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.  Una vegada iniciada la competició no 
s’acceptaran sol·licituds de canvi de número de vela, classe o categoria, ni de 
correcció de defectes o errors d'inscripció. 
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. 
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7. CAMP DE REGATES I RECORREGUT 

7.1 La localització del camp de regates s’indica a l’Annex 3. 
7.2 Els recorreguts estan definits a l’Annex 1 i seran indicats pel Comitè de regata 
abans o juntament amb el senyal d’atenció de cada prova. 

8. BALISES 

Veure Annex 1. 
En les balises que conformen una porta ( 3(P/S) i 4 (P/S)) hi hagués una única balisa 
aquesta es deixaria per babord. 

9. FORMAT DE COMPETICIÓ 

La regata es disputarà en format de flota. 

10. PROCEDIMENT DE SORTIDA 

10.1 El procediment i la línia de sortida estan descrits a l’Annex 1. 
10.2 Els competidors que surtin més tard de 5 minuts del seu senyal vàlid de 
sortida seran considerats DNS (modifica la regla A4 del RRV). 
10.3 Quan s’hissi la bandera “U” com a senyal de preparació, cap part de casc, 
tripulació o equip d’una embarcació estarà dins del triangle format pels extrems de 
la línia de sortida i la primera balisa durant l’últim minut previ al senyal de sortida. 

Si una embarcació infringeix aquesta regla i és identificat, serà desqualificat sense 
audiència, però no si es dona una nova sortida, aquesta es torna a navegar, és 
aplaçada, o és anul·lada abans del senyal de sortida. Això modifica la regla 26 i la 

regla 63.1. Si s’hissa la bandera “U” com a senyal de preparació, la Regla 29.1 no 
s’aplicarà. L’abreviació per a la puntuació per a les penalitzacions per la bandera 

“U” serà UFD. Això modifica la Regla A11 

10.4 Les embarcacions que no estiguin en procediment de sortida es mantindran 
allunyades de la línia de sortida. 

11. ARRIBADA 

11.1 La línia d’arribada està descrita a l’Annex 1. 
11.2 Els competidors que entrin més tard de 10 minuts després del primer 
classificat del seu grup seran considerats DNF. 

12. PROTESTES I REPARACIONS 

12.1 Els formularis de protesta estaran disponibles a l’Oficina de regata. 
12.2 Un vaixell amb intenció de protestar, a més de complir la regla 61.1a del RRV, 
haurà d’informar al Comitè de regata en creuar la línia d’arribada de quins són els 
vaixells als quals pretén protestar. 
12.3 Un vaixell que es penalitzi segons la regla 44.1 del RRV haurà de lliurar, 
dintre el temps límit per a protestar, 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. 
12.4 Les protestes formulades a l’empara de la Regla 64.3 del RRV s’han 
d’acompanyar d’un dipòsit de cent euros. 
12.5 El límit per la presentació de protestes serà 60 minuts després que l’últim 
vaixell acabi la darrera prova del dia. 
12.6 Les sol·licituds de reobertura d’audiència es presentaran no més tard de 
trenta minuts després de la notificació de la resolució a les parts implicades 
(modifica la Regla 66 del RRV). 
12.7 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. 
12.8 Els competidors penalitzats a l’empara de la regla A5 de l’Apèndix A del RRV 

es notificaran al TOA.  Els sancionats podran demanar audiència per escrit a 
l’Oficina de regata no més tard de trenta minuts de l’hora límit per protestar. 

13. REGLES DE SEGURETAT 
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13.1 Els entrenadors i acompanyants registrats han d’estar en tot moment a l’escolta 

del canal de la regata, veure TOA 
13.2  A menys que s’apliqui la IR 16.4, els entrenadors i acompanyants, deuran estar 

fora de la zona on  les embarcacions estiguin competint des del moment que el 

comitè de regates dona el senyal de preparació d’un grup fins que tots els grups 
hagin acabat o el Comitè de Regates doni un senyal d’aplaçament, crida general 

o anul·lació. Es podrà fer el seguiment de la regata, sempre per la part exterior 
del camp de regates mantenint una distància mínima de 100 metres dels 
Layline, a una velocitat que no suposi un benefici o molèstia a les embarcacions 

que estiguin en regata. Durant els procediments de sortides les embarcacions 
que no estiguin en procediment de sortida, entrenadors i acompanyants hauran 

d’estar a la zona d’espera. 
(Veure Annex 2).  
 

13.3 La sanció per l’incompliment de la IR 16.2 pot resultar la desqualificació (en la 
prova o proves on s’ha produït la infracció) de totes les embarcacions associades 
a l’embarcació infractora o qualsevol altra sanció a criteri del comitè de 

protestes. 
13.4 Quan el Comitè de Regates hissi la bandera Creu Roja, els entrenadors i 

acompanyants es posaran a disposició del Comitè de Regates per tasques de 
salvament, el Comitè de Regates. S’assignarà una zona a cada entrenador i 
acompanyants segons el diagrama de l’annex 2 , per les operacions de suport al 

salvament. La llista d’assignació de zones estarà penjada al TOA un cop acabat el 
termini d’inscripció. Les embarcacions de cada zona assignada hauran de 

repartir-se les embarcacions de vela d’aquella zona i remolcar-les fins al port. 

 
13.5 El comitè de regates efectuarà un control de radio VHF que tots els entrenadors 

hauran de donar el corresponent rebut, aquest control s’efectuarà entre la 
hissada de la bandera Delta i el primer senyal d’atenció del dia. 

14. DEIXALLES I RESIDUS 

Es prohibeix expressament llençar deixalles i residus a l’aigua durant la competició.  
La penalització per infraccions a aquesta Instrucció serà decidida pel Comitè de 
protestes, i pot incloure la desqualificació de les proves de la jornada. 
 

Arenys de Mar, 1 de febrer de 2015 

 


