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TROFEU TIMONER 2015 PER A SOLITARIS I A DOS 
 

 

INSTRUCCIONS DE REGATA 

 

1. REGLAMENT 

Seran d’aplicació les normatives determinades al punt 2 de l’Anunci de Regata. 

2. MODIFICACIONS A LES INSTRUCCIONS I AVISOS ALS PARTICIPANTS 

Possibles modificacions a les presents Instruccions de Regata es comunicaran als participants al TOA 

del Club organitzador i pel canal de ràdio de la regata abans de l’inici del Procediment de Sortida. 

3. BANDERES DE CLASSE 

Les senyals de regata seran exclusivament fòniques i per tant no hi haurà banderes de classe. 

4. RECORREGUTS 

4.1 S’estableixen tres possibles recorreguts per a les proves d’aquest Trofeu: 

 Recorregut costaner, en el qual les embarcacions seguiran la línia de costa fins a una o 

més balises, instal·lacions marítimes o accidents geogràfics indicats pel Comitè de Regata, els 

rodejaran i retornaran al lloc de sortida. 

 Recorregut triangular, en el qual els vaixells faran una o més voltes a un triangle format 

per tres balises, deixant-les pel costat de babord, i retornaran al lloc de sortida. 

 Recorregut sobrevent–sotavent, en el qual els iots navegaran fins a una balisa situada a 

sobrevent de la sortida i tornaran a una balisa situada prop de la posició inicial, rodejant les 

balises deixant-les per babord tantes vegades com indiqui el Comitè de Regata. 

4.2 La decisió del recorregut a fer serà a criteri exclusiu del Comitè de Regata, el qual indicarà als 

participants l’itinerari escollit i la seva distància abans de l’inici del Procediment de Sortida. 

5. BALISES 

Les balises de recorregut seran cilíndriques inflables de color taronja. 

6. SORTIDA 

6.1 La sortida serà la línia recta imaginària traçada entre el vaixell de Comitè i una balisa de color 

taronja en la seva proximitat. 

6.2 El Procediment de Sortida tindrà una durada de 5 minuts i anirà acompanyat de les següents 

senyals fòniques: 

 1 minut per a l’inici del Procediment. 

 Inici del Procediment:  5 minuts per a la sortida. 

 1 minut per a la sortida. 

 Sortida. 

6.3 Es faran dues sortides encadenades: primer sortiran els vaixells amb ràting RI i 

aproximadament deu minuts més tard els vaixells amb ràting RI Promoció. 

7. CRIDES 

Les crides es faran d’acord amb allò establert a la Regla 29.1 i 29.2 del RRV. 

8. ARRIBADA 

8.1 L’arribada serà la línia recta imaginària traçada entre el vaixell de Comitè i una balisa de color 

taronja en la seva proximitat. La balisa es deixarà pel costat de babord. 

8.2 Alternativament, la línia d’arribada serà la recta imaginària traçada entre el far verd de la 

bocana del port d’Arenys de Mar i una balisa taronja en la seva proximitat. És decisió del Comitè 

escollir el format d’arribada, que anunciarà abans de l’inici del Procediment de Sortida. 
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9. TEMPS LÍMIT 

El temps límit per a cada prova i per a cada veler participant serà calculat d’acord amb la norma RI: 

Temps límit = SPM_L x 1,8 x distància de la prova en milles. 

En cas de recorregut escurçat es mantindrà el temps límit de la distància inicial. 

10. ANUL·LACIÓ I NOVA SORTIDA 

Una eventual anul·lació i procediment de nova sortida es comunicarà per ràdio. 

11. RECORREGUTS ESCURÇATS 

El recorregut es podrà escurçar d’acord amb la Regla 32 del RRV i s’anunciarà per ràdio. 

12. PROTESTES 

12.1 La bandera de protesta serà la bandera "B" del CIS o una bandera vermella rectangular. 

Immediatament després de finalitzar la prova, un iot que tingui intenció de protestar notificarà la 

seva protesta de viva veu o per ràdio al Comitè de Regata en posició de línia d'arribada, indicant 

contra quin o quins iots protesta, i s’esperarà a rebre l’oportú “Rebut” del Comitè. 

12.2 Un iot que no finalitzi i que tingui intenció de protestar haurà d’informar a l’oficina de Regata 

immediatament a l’arribada a terra. 

12.3 Les protestes, sol·licituds de reparació, peticions i informes es presentaran per escrit, lliures de 

drets, a Secretaria del Club organitzador un cop finalitzada la prova, en ma o per correu electrònic. 

12.4 La vista de protestes tindrà lloc el mateix dia a la seu social del Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

Els protestants i protestats hauran d’assistir sense necessitat de convocatòria prèvia. 

12.5 Si un iot reconeix haver infringit una regla de la Part 2 del RRV, pot autopenalitzar-se fent un 

gir de 360º (modifica la Regla 44.2 del RRV), avisant tant al iot perjudicat, si és el cas, com al 

Comitè de Regata. 

13. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS 

13.1 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. 

13.2 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. 

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

del Trofeu Timoner. 

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

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

13.6 Hi haurà un descart per cada 3 proves finalitzades. 

14. RETIRATS 

Un veler que abandoni una prova ho notificarà el més aviat possible al Comitè de Regata per ràdio o 

per telèfon al 625 204 394. 

15. COMUNICACIONS PER RÀDIO 

A partir de les 11:15 hores els vaixells participants estaran a l’escolta pel canal 72 VHF fins que el 

Comitè de Regata comuniqui el canal oficial de ràdio assignat per Capitania Marítima a la prova. 

16. 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. 


