
 

 

 

 Pàg. 1 de 6 

REGATES DE CREUER 2019 
CN EL BALÍS – CN ARENYS DE MAR 

INSTRUCCIONS DE REGATA 

1. ESCENARI 

1.1. El Club Nàutic d’Arenys de Mar i el Club Nàutic El Balís organitzen les Lligues 

Hivern, Primavera, Estiu i Tardor per la classe Creuer. 

2. REGLES 

2.1. Les Lligues es regiran per les Regles tal i com estan definides al RRV i s’indica 

a l’Anunci de Regata. 

2.2. Aquestes regates estan considerades de categoria C segons la Reglamentació 

20 de la World Sailing. 

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’aplicarà la 

Norma 108.4, 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. 

4. MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS I AVISOS ALS PARTICIPANTS 

4.1. Qualsevol modificació de les presents Instruccions ho comunicarà el Comitè pel 

canal de ràdio assignat per Capitania Marítima o abans del senyal d’atenció. 

5. BANDERES DE CLASSE 

5.1. A efectes del senyal d’atenció en el procediment de sortida es farà servir la 

bandera “K” del CIS. 

6. PROGRAMA DE LES PROVES 

6.1. A les 12:00 hores senyal d’atenció. 

A les 12:01 hores senyal de preparació. 

A les 12:04 hores senyal de darrer minut. 

A les 12:05 hores senyal de sortida. 

6.2. Si no es pot celebrar la prova el dia previst quedarà anul·lada definitivament. 

6.3. La lliga serà vàlida amb una prova celebrada. 

6.4. Amb quatre proves realitzades es descartarà el pitjor resultat. El màxim de 

descarts seran 2 proves amb 8 proves realitzades. 

7. RECORREGUTS 

Veure annex 1 

 



 

 

 

 Pàg. 2 de 6 

El Comitè de regata triarà el recorregut depenent de les condicions de vent i mar 

de cada jornada i informarà del rumb pel canal de ràdio assignat per Capitania 

Marítima o abans del Senyal d’atenció. 

8. BALISES 

8.1. Les balises del recorregut seran inflables de color taronja. 

9. SORTIDA 

9.1. La línia de sortida de totes les proves quedarà establerta entre el pal del 

vaixell del Comitè de regates amb bandera taronja i una balisa inflable color 

taronja. 

9.2. Posició de la línia de sortida: 41º33,022’N, 002º32,470’E, a 1,62 milles a 

205º del llum verd del port d’Arenys de Mar, i a 1,62 milles a 101º del llum 

verd del Port Balís, aproximadament. 

9.3. S’estableix un temps límit de cinc minuts per creuar la línia de sortida 

correctament.  Els iots que no la hagin creuat dintre aquest termini seran 

considerats DNS. 

10. CRIDES 

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

11. ARRIBADA 

11.1. La línia d’arribada quedarà establerta entre el pal del vaixell del Comitè de 

regates amb bandera blava i una balisa inflable color taronja. 

12. TEMPS LÍMIT 

12.1. El temps límit per cada prova i iot participant serà calculat d’acord amb la 

Norma RI: temps límit = (K+SPM) x distància teòrica en milles. 

K= factor constant 800 

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

inicial. 

13. ANUL·LACIÓ I NOVA SORTIDA 

13.1. S’aplicarà la regla 32 del RRV. 

14. RECORREGUTS ESCURÇATS 

14.1. Els recorreguts es podran escurçar d’acord amb la Regla 32 del RRV.  

15. PROTESTES 

15.1. La bandera de protesta serà la bandera "B" del CIS o bé una bandera vermella 

rectangular.  Immediatament després de finalitzar la prova, un iot que tingui la 

intenció de protestar està obligat a avisar, de viva veu o per ràdio, al Comitè 

de regata en posició de línia d'arribada de la seva protesta i contra qui o quins 

altres iots protesta, i a esperar l’oportú rebut del Comitè. 

15.2. Un iot que no finalitzi i que tingui intenció de protestar haurà d’informar al 

Comitè de Regata mitjançant el canal de ràdio assignat a la Regata. 

15.3. Les protestes, reparacions, peticions i informes es presentaran per escrit, 

lliures de drets, al Departament Esportiu de qualsevol dels clubs organitzadors, 

abans de les 19:00 hores del dijous següent a la celebració de la prova. 
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15.4. La vista de protestes tindrà lloc el dissabte següent a la celebració de la prova 

a les 10:00 hores a la seu del Club encarregat de la prova en qüestió.  Els 

protestants i protestats hauran d’assistir sense necessitat de convocatòria 

prèvia.  Totes les resolucions del Comitè de protestes en primera instància 

podran ser apel·lades davant la FCV. 

15.5. Com a modificació de la Regla 66 del RRV les sol·licituds de reobertura d’una 

audiència que es realitzin durant la Lliga es presentaran no més tard de trenta 

minuts després de la notificació de la resolució a les parts implicades en la 

protesta. 

15.6. Si un iot reconeix haver infringit una Regla de la Part 2 del RRV, pot auto–

penalitzar–se amb un gir de 360º (modificació de la Regla 44.2 del RRV), 

avisant tant al iot perjudicat, si és el cas, com al Comitè de Regata.  

16. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS 

16.1.      S’estableixen els següents grups de classificació: 

 General RI:  tots els participants d’acord amb el seu TCF segons el reglament   

tècnic de creuers exceptuant el grup Club que anirà a part. 

Grup 0-1:  TCF igual o major de 1.11  

Grup 2:  TCF igual o major de 1.03 i menor de 1.11 

Grup 3: TCF igual o major de 0.94 i menor de 1.03 

Grup 4: TCF menor de 0.94 

Grup Club: Classificació conjunta d’acord amb el TCF estimat de totes les 

embarcacions. 

16.2. Les embarcacions inscrites vindran obligades a participar a totes les proves 

dintre el mateix grup o ser penalitzades com DNF. 

16.3. En cas de no haver més de cinc embarcacions en un grup, s’incorporaran al 

grup mes indicat en funció del seu TCF. 

16.4. La classificació en cada prova es farà en temps compensat, segons els grups i 

classes establerts. S’aplicarà el sistema de puntuació segons l’Apèndix A9 del 

RRV, serà guanyador de cada grup el iot amb la puntuació més baixa.  La 

puntuació per als DNS, DNF, OCS i DSQ en cada prova serà n+1, on n 

correspon al nombre de iots del grup que han fet sortida correcta a la prova.  La 

puntuació per als DNC serà n+1, on n representa el nombre total de participants 

del seu grup a la Lliga. En la mesura del possible s’aplicarà el vent mitjà de la 

prova. 

16.5. Les embarcacions que participin en proves puntuables de la Federació Catalana 

de Vela, ja sigui el Campionat de Catalunya o la Copa Catalana de l’any 2016, i 

per aquest motiu no puguin assistir a la prova d’aquell dia, seran classificats 

com a DNS en comptes de DNC. 

16.6. Per desfer empats a punts s’aplicarà la Regla A7 o A8 del RRV, segons 

correspongui. 

17. INSPECCIÓ DELS IOTS PARTICIPANTS 

17.1. Els clubs organitzadors podran dur a terme inspeccions periòdiques en 

qualsevol prova a qualsevol iot participant, pel que s’aconsella als patrons 

mantinguin el seu iot sempre en les condicions establertes al seu certificat. 

18. REGLES DE SEGURETAT I HABITABILITAT 



 

 

 

 Pàg. 4 de 6 

18.1. Es podrà demanar als participants que signin una declaració a l’efecte de que 

els seus vaixells compleixen les normes relatives als equips de seguretat 

exigits tant per la regata com per la normativa vigent. 

 
 
 
19. RETIRATS 

19.1. Tot iot que abandoni una prova està obligat a notificar-ho pel canal oficial de 

ràdio al Comitè de Regata el més aviat possible, sota pena de desqualificació 

per la prova en qüestió, i fins i tot per la totalitat de la Lliga. 

20. NÚMEROS DE VELA 

20.1. Els iots participants duran únicament el número de vela que figuri en el seu 

Certificat de mesurament, excepte prèvia autorització per escrit del Comitè de 

regata.  Els iots sense número de vela s’hauran d’identificar al Comitè de 

regata tant a la sortida com a l’arribada, sota pena de ser considerats DNC. 

21. COMUNICACIONS PER RÀDIO 

21.1. Tot vaixell en regata estarà a l’escolta pel canal 72 de VHF fins que el Comitè 

de Regates comuniqui el canal assignat per Capitania Marítima a la regata 

abans del  senyal d’atenció. 

21.2. Tots els vaixells, tenen l’obligació d’estar a l’escolta per el canal de 

regata durant tota la prova. El Comitè Organitzador, cas que no es 

compleixi aquesta instrucció de regata, podrà considerar aquella/es 

embarcació/ons com a DNC. 

22. PREMIS 

22.1. El premis es lliuraran anualment en un dia a determinar per la Organització en 

el Club Nàutic El Balís i del qual s’informarà oportunament a tots el 

participants, abans de la data de la celebració. 

23. RESPONSABILITATS 

23.1. Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 

23.2. Els clubs organitzadors rebutgen tota responsabilitat per pèrdues, danys o 

lesions, tant en terra com a mar, produïdes com a conseqüència de la 

participació d’un iot o tripulant en les proves previstes en aquesta lliga. 

23.3. Serà exclusiva responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren o no la 

sortida o si continua en la prova. 

 
 

Arenys de Mar – Sant Andreu de Llavaneres, gener de 2019. 
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Annex 1 

 
 

RECORREGUT i SITUACIÓ BALISES 
 

* Tant la situació de la sortida, com de les balises com els recorreguts 

següents, no s'aplicaran a les regates del Trofeu Maresme Nord.  

El Trofeu Maresme Nord té tant Anunci de regata com Instruccions de regata 

pròpies. 

 

Situació de les balises: 

 

Balisa - Sortida : B1   41º 33,022’ lN   002º 32,470’ LE 

Balisa  - 4 :       B4   41º 32,615’ lN   002º 31,112’ LE (0,92mn al 141º respecte el far del Balís) 

Balisa  - 5 :       B5   41º 33,432’ lN  002º 33,432’ LE (0,5mn al 174º respecte el far d’Arenys) 

 

S’estableixen els següents recorreguts: 

 

Recorregut       Descripció               

Numeral   

   1           Sobrevent/sotavent al vent (2 voltes)       

   2   Triangle equilàter   

   3   Triangle equilàter + Sobrevent/sotavent          

   4           Sobrevent/sotavent al vent (1 volta)        

   5          B1-B4-Porta (entre B1 i Comitè)-B5-B1: “COSTANERA  BALIS-ARENYS” 

   6          B1-B5-Porta (entre B1 i Comitè)-B4-B1: “COSTANERA  ARENYS-BALÍS”      

   7  Recorregut aleatori triat pel Comitè de Regata (seguir instruccions orals). 

  

Tots els recorreguts són deixant les balises per BABORD excepte que el Comitè de 

Regates indiqui el contrari mostrant una bandera VERDA abans o amb el senyal 

d'atenció. 
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