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ANUNCI DE REGATA 
 
El Club Nàutic Estartit es complau en anunciar la celebració de la REGATA DE PASQUA 2015, Memorial 

Josep Mª Padró, per a iots de la classe Creuer i puntuable per la Copa Catalana Zona Nord 2015, per la 

classe ORC, que es celebrarà en aigües de l’Estartit, els dies 3, 4 i 5 d’abril de 2015. 

 

1.- REGLAMENTS 

Es regirà amb els següents reglaments vigents: 

 Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2013-2016 

 Prescripcions de la RFEV 

 Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV 

 Reglament de Seguretat de la ISAF 

 Reglament mesurament ORC 

 Reglament mesurament RI 

 Reglament mesurament IRC 

 Guia Esportiva de la FCV 

 L’Anunci de Regata, i 

 Les Instruccions de Regata 

 

2.- PUBLICITAT 

Aquesta regata es considera segons la Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV. 
 

3.- PARTICIPANTS 

Tots els participants han de complir amb el codi d’Elegibilitat, Reglamentació 19 de la ISAF i les prescripcions 

de la RFEV. 

Podran participar els iots amb Certificat de Mesurament ORC, RI i IRC vàlid pel 2015, i es tindrà en compte 

l’últim emès oficialment per l’entitat administradora a les 20 hores del dia 2 d’abril de 2015. 

Es contemplaran fer grups per classes depenent dels iots inscrits. 

Tots els patrons i tripulants hauran d’estar en possessió de la llicència federativa vigent. 

Les embarcacions que regategin amb Certificat de Mesurament ORC puntaran a la Copa Catalana Zona Nord 

2015. 

 

4.- PROGRAMA i ACTES SOCIALS 

La Regata de Pasqua consistirà en quatre proves del tipus tècnic i/o costaner d’aproximadament unes 16 

milles: 

DIA ACCIÓ HORA 

3 d’abril de 2015 Senyal d’atenció 12:30 hores 

4 d’abril de 2015 Senyal d’atenció 12:00 hores 

5 d’abril de 2015 Senyal d’atenció 12:00 hores 

 La regata serà vàlida amb una prova celebrada. 

 El dissabte dia 4 es servirà un “Sopar de Regata” a l’edifici social seguit de musica i ball 

(Tiquets del sopar a la venda a l’oficina de regata el mateix dia del sopar fins a les 13h) 

 

5.- INSCRIPCIONS i REGISTRE 

Les inscripcions s’han de realitzar a través del formulari adjunt i es podrà enviar per fax (972 751 717) o e-mail 

(regates@cnestartit.es) 

 

El termini d’inscripció serà el dia 2 d’abril a les 20 hores. 

 

El registre dels participants es pot fer en qualsevol moment en les oficines del Club, a partir del dia 30 de març i 

fins les 10:30 h. del dia 3 d’abril. Caldrà presentar la pòlissa d’assegurança en vigor del iot que cobreixi la 

responsabilitat civil (danys a terceres persones i béns) per valor mínim de 300.506.- €, fotocopia de les 
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llicencies federatives esportives de la tripulació i fotocopia del Certificat de medició pertinent i signar el full 

d’inscripció. 

 

 
Tots els participants hauran de poder acreditar estar en possessió de la llicència Federativa vigent, però 
aquesta no serà necessària presentar-la pel registre de l’embarcació. 
 
Els drets d’inscripció són de 150 € per embarcacions fins a 7 tripulants i de 180€ per embarcions de 8 o més 
tripulants, i es podran abonar a través de transferència bancària al cte.  
IBAN: ES06 0081 0219 0300 0198 5001   BIC: BSABESBB   
fent constar el nom de l’embarcació; o bé en efectiu / targeta de crèdit a l’oficina de regata. 
 
El comitè organitzador es reserva el dret d’acceptar una inscripció presentada fora de termini. 

 

6.- CLASSIFICACIONS 

La classificació serà: 

 

- Per la classe ORC serà, aplicant el sistema  “Temps sobre Distancia” regla del RTC 203.2 (B2). 

-  Per la classe RI i IRC serà, aplicant el sistema de “Temps sobre Temps” regla 210 y 214.1 

respectivament. 

Només puntuaran per la Copa Catalana Zona Nord 2015 aquelles embarcacions que naveguin en la classe 

ORC 

 

7.- PUNTUACIÓ 

S’aplicarà la puntuació Baixa, d’acord amb l’Apèndix A4 del RRV. 

 

8.- PREMIS 

Es podran fer categories i grups de classificació, i es determinaran en funció dels iots inscrits a la data de 

tancament de les inscripcions. 

Els premis es publicaran o anunciaran durant el transcurs de la regata. 

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 5 d’abril a la seu social del Club Nàutic Estartit una vegada finalitzades 

les proves. 

 

9.- INSTRUCCIONS DE REGATA 

Les Instruccions de Regata estaran disponibles a la web de la regata: http://www.cnestartit.es/regata-pasqua-

memorial-josep-m-padro-2015 els dies previs a la regata. No es faran copies en parer. Durant els dies de la 

regata, també, estaran publicades al T.O.A. 

 

10.- APEL·LACIONS 

Les resolucions del Comitè de Protestes són apel·lables segons la reglamentació esportiva vigent. 

 

11.- SEGURETAT i MESURAMENT 

Es realitzaran controls de seguretat i mesurament en qualsevol moment durant la competició. A efectes de 

seguretat, la regata es considera de 4ª categoria segons el Reglament de Seguretat de la ISAF. 

 

12.- RESPONSABILITAT 

El Club Nàutic Estartit no es fa responsable dels incidents o accidents que puguin tenir lloc abans, durant o 

després de cada prova. 

És responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren o no la sortida o si continua en la prova. 

Les embarcacions participants, a més, hauran de complir amb qualsevol disposició de caràcter legal que sigui 

d’aplicació. 
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13.- AMARRAMENTS I CONTACTE 

L’organització de la regata assignarà als iots participants amarrament gratuït des del dia 28 de març fins el 12 

d’abril de 2015. Per qualsevol assumpte relacionat amb la coordinació dels amarraments podeu contactar amb 
la Secció d’Activitats Nàutiques del Club:  regates@cnestartit.es - Tel. 972 751 742 / 654 128 628  

 

14.- FACULTATS DEL COMITÈ ORGANITZADOR 

El Club Nàutic Estartit es reserva el dret de poder modificar el present Anunci de Regata. 

 

15.- ALLOTJAMENT 

Els participants que necessitin allotjament durant la regata, es poden posar en contacte amb: 

 

ESTACIÓ NÀUTICA L'ESTARTIT - ILLES MEDES 
C/ de la Platja, 10-12 - 17258 L'Estartit 

Telf  972 750 699 - Fax 972 750 985 

info@enestartit.com 

http://www.enestartit.com 

 

Us podran ajudar a triar un allotjament idoni i amb el cost que més adequat. 

 
 
 
 
 

L’Estartit, febrer de 2015 
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