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1.- ORGANITZA 
Club Organitzador: CLUB NÀUTIC L’ESCALA –  Telf: 972 776 949  
Comitè de Regates: S'identificarà a cada regata durant la reunió de patrons i serà el 
responsable de donar les sortides i arribades, a més de especificar el recorregut de la 
regata. 
 
2.- REGLES 
Es regirà amb els següents reglaments: 
• Reglament de Regates a Vela de la ISAF  
• Reglament de Seguretat de la ISAF.  
• Guia Esportiva de la FCV.  
• Instruccions de Regata.  
• RD 62/2008 del Ministeri de Foment del Govern Espanyol  
 
3.- PARTICIPANTS 
Podran participar totes les  embarcacions de la modalitat vela de creuer. 
L’Organització adjudicarà un sistema de compensació segons la taules equivalents del 
sistema Osiris francès. Més informació aquí: 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/habitable/OSIRIS/ 
 
4.- PROGRAMA DE PROVES  
Segons previst a: http://www.nauticescala.com/ca/port-esportiu-a-la-costa-
brava/agenda.php 
 
Per a cada dia de la trobada  

 Reunió de Patrons: 11:00 
 Hora prevista de sortida: 12:00 

 
La regata serà vàlida amb 1 prova acabada. 
 
5.- INSCRIPCIONS I REGISTRE DE PARTICIPANTS 
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Són obligatòries i gratuïtes. S’han de realitzar a través del registres estipulats i que 
trobareu a: www.nauticescala.com 
 
Totes les embarcacions participants es comprometen a tenir al dia la següent 
documentació: 

• Llicència Federativa del Patró i la resta de tripulants, o assegurança segons la 
reglamentació vigent. 

• Assegurança de l’embarcació  
• Certificat de navegabilitat al dia. 

 
6.- INSTRUCCIONS DE REGATA 
Les Instruccions de Regata es donaran oralment a la reunió de patrons prèvia cada dia 
de regata. 
 
7.- RECORREGUTS 
Els recorreguts a realitzar cada dia s’especificaran a la reunió prèvia cada dia de 
regata. 
 
8.- SISTEMA DE PENALITZACIONS I PROTESTES 
Penalitzacions a les infraccions de la Part 2 del RRV, 2 girs complerts (regla 44 RRV). 
Si un vaixell té intenció de protestar, ho haurà de notificar al creuar la línia d’arribada 
o tant aviat com li sigui possible al arribar a port. En aquest moment se li indicaran els 
passos a seguir per formalitzar la protesta. 
 
9.- PUNTUACIÓ 
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa 
S’aplicarà l’Apèndix A9 del RRV.  
 
La classificació serà en temps compensat, aplicant el sistema de Temps sobre 
distancia. 
 
La classificació final s’obtindrà fent la suma dels punts aconseguits en cada prova 
excloent 1 prova en cas d’haver-se’n disputat entre 5 i 8 i excloent-ne dues si se n’han 
disputat 9 o més. Guanyarà el iot amb menys punts. 
 
10.- PREMIS  
L’organització agruparà la flota en tres Divisions: 
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 Embarcacions major a 27 peus 
 Embarcacions inferior o iguals a 27 peus 
 Monotips 

 
Es preveu donar premis segons la següent descripció 
 
 De 1 a 3 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º classificat 
 Entre 1 i 5 embarcacions inscrites en una divisió premi als 1º i 2º classificats 
 Més de 5 embarcacions inscrites en una divisió premi als 1º, 2º i 3º classificats 
 
El Guanyador Absolut de la classificació General figurarà en el Trofeu Especial Ruta 
de l'Anxova. Aquest trofeu quedarà exposat a les Oficines del Club permanentment.  
 
Durant el transcurs de la regata s'especificarà el dia i l'hora de celebració de l’entrega 
de trofeus.  
 
11.- RESPONSABILITATS 
Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè 
Organitzador o qualsevol persona o Organisme involucrat en l'Organització de la 
Regata, rebutja qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys o lesions, tant en terra 
com al mar, com a conseqüència de la participació en les proves previstes en aquesta 
Regata. Serà exclusiva responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren la sortida o 
no o si continua en la prova. 
 
*L’Organització es reserva el dret de poder modificar aquest anunci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


