
 

 

 

 

TROFEU TIMONER 2015 PER A SOLITARIS I A DOS 
 

En compliment de l’establert a la Regla 2 del RRV, el Club Nàutic d’Arenys de Mar es complau en 

anunciar la celebració del Trofeu Timoner per a Solitaris i A dos per a vaixells de creuer i, 

conseqüentment, estableix el següent: 

 

ANUNCI DE REGATA 

 

1. UBICACIÓ 

Les proves es disputaran en aigües properes a Arenys de Mar. 

 

2. REGLAMENTS 

2.1 Les proves es correran sota el RRV de la RFEV, el Reglament Tècnic de Creuers i el Reglament

RI vigents. Les Instruccions i les seves possibles modificacions prevaldran sobre aquest Anunci de 

Regata. 
2.2 Addicionalment als reglaments a dalt citats, seran d’aplicació les següents regles locals: 

 · Norma “Tintin”. Els tripulants de més de seixanta-cinc anys o menys de quinze anys no sumaran 

com a tripulants del seu vaixell. L’edat computarà el dia de la primera prova de l’any per a la 

bonificació juvenil i el dia de la darrera prova de l’any per a la bonificació sènior. 

 · Norma “3х2 Carrefour”. El velers de 13,5 metres o més d’eslora poden portar un tripulant 

addicional. L’eslora aplicable serà el LOA que consti al Certificat de Mesurament. 

Ambdues Regles Locals només son d’aplicació a la Classe A dos. El(s) tripulant(s) subjecte(s) a 

aquestes bonificacions han d’estar degudament inscrits com a tals al Trofeu Timoner. En cap cas es 

podrà disputar una prova amb més de quatre tripulants (inclòs el patró) per vaixell. 

 

3. INSCRIPCIONS 

3.1 Poden participar els velers inscrits segons les normes d’aquest Anunci de Regata. Les 

inscripcions s’ompliran en el formulari adient i es faran arribar a la oficina del Club en ma o per 

correu electrònic a l’adreça vela@cnarenys.com. 

Els drets d'inscripció per a les sis proves del trofeu son de 60 € per a totes les embarcacions, 

independentment del número de proves a les que participin. Els socis del Club Nàutic d’Arenys de 

Mar tindran una subvenció del 100% de l’import del dret d’inscripció en cas de prendre la 

sortida a quatre o més proves. El pagament de la inscripció es farà per càrrec en compte corrent 

(als socis que així ho demanin), en efectiu a la Oficina del Club o mitjançant transferència al compte 

de Banc Sabadell ES09 0081 0103 2100 0127 0028, indicant la classe i el nom de l’embarcació. 

3.2 El Comitè organitzador podrà exigir la presentació de documents justificatius de les dades 

incloses als formularis d’inscripció. 

 

4. PROGRAMA DE LES PROVES 

4.1 S’estableix el següent calendari de proves: 

Prova Dies Mes Recorregut 

Nº 1 2 Maig Arenys 

Nº 2 16 Maig Arenys 

Nº 3 6 i 7 Juny Arenys–St Feliu–Arenys 

Nº 4 19 Setembre Arenys 

Nº 5 24 Octubre Arenys 

Nº 6 7 Novembre Arenys 
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4.2 Els actes programats per a les jornades de competició son els següents: 

Dia Hora Acte 

Dissabte 
10:15 h. Reunió de Patrons 

11:30 h. Senyal d’Atenció 

 

4.3 En cas de participants provinents d’altres ports, han d’estar prèviament inscrits i han de comunicar 

al Comitè de Regata pel canal 9 VHF la intenció de participar a la prova.  Si no es pot celebrar la prova 

el dia previst, quedarà definitivament anul·lada, llevat d’indicacions expresses al contrari del Comitè. 

4.4 No es imprescindible l’assistència a la Reunió de Patrons 

4.5 No es donarà Senyal d’Atenció més tard de les 13:30 hores. 

 

5. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS 

5.1 S’estableixen els següents grups de classificació (sense mínim per Classe): 

 · General RI i General RI Promoció, amb els participants d’acord amb el seu TCF. S’establiran 

les següents Classes en cada Grup: 

 Classe 1:  Solitaris. 

 Classe 2:  A dos. 

5.2 La classificació de cada prova serà en temps compensat, pels grups i classes establerts. 

S’aplicarà el sistema de puntuació baixa segons l’Apèndix A4.1 del RRV.  Serà guanyador el iot amb 

la puntuació més baixa.  En la mesura possible s’aplicarà el vent mig de la prova. 

5.3 Addicionalment a la classificació de cada prova hi haurà una classificació general pel conjunt del 

Trofeu Timoner. 

5.4 En cas de més de deu embarcacions a una Classe, es podrà subdividir en funció dels ràtings. 

5.5 Per desfer possibles empats s’aplicarà la Regla A7 o A8 del RRV, segons correspongui. 

5.6 Hi haurà un descart per cada 3 proves finalitzades. 

 

6. TROFEUS 

Hi haurà un Acte d’entrega de premis al finalitzar el Trofeu. S’avisarà oportunament del lloc i data. 

 

7. AMARRAMENTS 

El Club podrà facilitar un dia d’amarrament abans i un després de cada prova sense càrrec per a les 

embarcacions que participin en la regata, sempre que s’hagin inscrit amb dos dies d’antelació. 

 

8. RESPONSABILITAT 

Els participants a la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Club organitzador, així 

com qualsevol persona o entitat que participi en l’organització, es descarrega expressament de 

responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i molèsties que poguessin esdevenir durant la 

competició, i es remarca expressament 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, març de 2015. 


