
 

 

                           TROFEU ILLES MEDES 2015 

En compliment del que disposen els articles 4, 5, 6 i 11 de  la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), l’informem que les dades que vostè ens lliuri voluntàriament, 

seran introduïdes a la base de dades general d’administració del Club Nàutic Estartit, denominada BDGACNE, registrada en el RGFP de la AEPD amb el número 2093230713. El responsable és el 

Club Nàutic Estartit, i la finalitat del tractament de la informació és la gestió administrativa i empresarial del Club Nàutic. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, 

cancel·lar o bé oposar-se a que tractem les seves dades, tot adreçant-vos a les nostres oficines situades al passeig Marítim s/n, 17258 l’Estartit (Girona), on li facilitaran els impresos oficials oportuns 

i adequats a la seva pretensió. 

 

 

ANUNCI DE REGATA 
 
 

 

El Club Nàutic Estartit es complau en anunciar i organitzar el Trofeu Illes Medes que tindrà lloc en aigües costaneres de l’Estartit per a les 
classes Europa (Nivell 2), Optimist i Open (Nivell 3), els dies 3 i 4 d’octubre de 2015. 
 
 
1  REGLES 

La regata es regirà per: 
a) El Reglament de Regates a Vela de la ISAF (2013-2016). 
b) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela. 
c) Prescripcions de la Guia Esportiva de la Federació 
Catalana de Vela. 
d) Les regles de Classe. 
e) Les Instruccions de Regata. 
f) Apèndix P 

 
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions 
de Regata prevalen les Instruccions. 
S’exigirà als entrenadors i el personal de suport dels 
regatistes l’ús de l’armilla salvavides. 

 
2 PUBLICITAT 

Els participants podran exhibir publicitat individual d’acord 
amb la Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de 
la RFEV a dita reglamentació. 
Es podrà exigir als participants l’exhibició de Publicitat 
d’acord amb l’esmentada reglamentació. 

3 ELIGIBILITAT 
Tots els participants hauran de complir amb els requisits 
d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la ISAF i les 
Prescripcions RFEV a dita reglamentació. 

 
4 INSCRIPCIONS 

Aquesta regata està reservada a les classes: Optimist, 
Europa i Open. 
La classe OPEN correrà sota el sistema de compensació 
especificat a la Guia de la Federació Catalana de vela 
(s’especificarà a les Instruccions de Regata). Es correrà amb 
el sistema de temps compensat. 
Les inscripcions s’hauran de complimentar en el formulari 
adjunt enviant-lo via mail a l’adreça vela@cnestartit.es 
S’admetran inscripcions col·lectives a través dels Directors 
Esportius del clubs o entrenadors, sempre que es facilitin 
TOTES les dades de TOTS els participants, sol·licitades en el 
formulari individual.  
En qualsevol de les opcions, cap participant està exempt de 
complir amb el punt 5 d’aquest Anunci de Regata. 
 
El termini d’inscripció serà el dia 2 d’octubre a les 18:00 
hores. 
El Comitè organitzador es reserva el dret d’admetre 
inscripcions que es rebin després d’aquesta data. 
 
Els drets d’inscripció seran de 15 euros per participant i es 
poden abonar el mateix dia 3 en l’Oficina de Regata durant 
el registre de participants (de 9:30 a 11:00 hores). Els 
pagaments també es podran fer anticipadament fent l’ingrés 
corresponent en el següent conte, IBAN ES06 0081 0219 
0300 0198 5001 BIC: BSABESBB tot indicant el nom, numero 
de vela o equip participant. 
 
El Comitè organitzador podrà exigir la presentació de  
documents que verifiquin les dades sol·licitades en el butlletí 
d’inscripció. 

 
5 REGISTRE DE PARTICIPANTS I ENTRENADORS 
Cada participant haurà de confirmar personalment la 
inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 11:00 hores 
del dia 3 d’octubre.  

 
El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora 
indicada dels següents documents: 
a) Llicència federativa de l'any actual. 
b) Carnet de Classe de l'any actual. 

 
Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans 
de les 11:00 hores del dia 3 d’octubre presentant la següent 
 documentació: 

a) Llicència federativa de tècnic, vigent 
b) Certificat de navegabilitat de l’embarcació 
c) Assegurança de l’embarcació amb el rebut correspo-
nent. 

Serà obligatori portar una radio VHF marina operativa en 
el canal de la regata durant tota la competició. 

 
6 PROGRAMA 

DATA HORA ACTE 
 
 

3 d’octubre 

 De 9:30 
a 11:00 h 

 
12:00 h 

Registre participants i 
entrenadors 

 
Senyal atenció 1ª 

prova del dia 
 

4 d’octubre 
 

 
11.30 h 

 
Senyal atenció 1ª 

prova del dia 
  
El format de competició serà de flota. 
El dia 4 d’Octubre no es donaran senyals de sortida més tard 
de les 15:30 hores. 
Hi han programades 6 proves. 
No es navegaran més de 3 proves vàlides diàries. 
El trofeu serà vàlid amb un mínim de 1 prova vàlida. 

 
7 PUNTUACIÓ  
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A 
del RRV. 

 
8 PREMIS 
S’exposaran al T.O.A. durant el transcurs de la regata. 

 
9 RESPONSABILITAT 
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i respon-
sabilitat. 

 
10 INSTRUCCIONS DE REGATA 
Les Instruccions de Regata estaran disponibles a la web de la 
regata: 
http://www.cnestartit.es/es/trofeu-illes-medes-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. 

 
11 FACULTATS 
El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar 
el present Anunci de Regata (RRV89.2.a) 

 
 
 
 
 

L’Estartit, 28 d’agost de 2015 

mailto:vela@cnestartit.es

