
 

      

   

I TROFEU GARBÍ  
ANUNCI/INSTRUCCIONS DE REGATA 

 
Aquest Anunci/Instruccions de Regata no és l’habitual, està destinat expressament 
als Patrons/Armadors que no tenen el costum de participar en competicions  

Organitzada per CV BADALONA, CN EL MASNOU, CN PREMIÀ i CV MATARÓ.  

Dates de les proves: 17-4,19-6, 18-9,20-11 DEL 2016. 

 

01 Ubicació 
Les proves es celebraran cada dia en un lloc diferent, prop de les aigües en que navega cada 
club. 

17-4 es coincidirà amb la regata Maresme sud , sortida devant de el Mercat de la Flor,vilassar. 

19-6  es navegarà a aigües de Mongat  

18-9 es navegarà en entre Matarò 

20-11 es navegarà en aigües de EL Masnou 

 

02 Reglament 
La regata es correrà sota el RRV (2013-2016), el reglament de Seguretat de l´ISAF, la Guia 
per a la Organització de les Regates en RI, aquest Anunci de regata i les Instruccions annexes 
que s´estableixin. El comitè es reserva el dret de modificar alguna part de el reglament per tal 
de poder finalitzar o començar una prova, o quelcom que cregui millor per al conjunt de les 
embarcacions. 

Totes les embarcacions estaran obligades a respectar el reglament de regates i fer-lo servir. El 
comitè de regates podrà protestar aquelles infraccions que es cometin i no siguin exonerades. 

 

03 Participants 
Els participants de varis clubs tindran la possibilitat de competir uns contra els altres, navegant 
amb els dos certificats alhora. Aquesta regata esta especialment dedicada a aquells regatistes 
que normalment no participen en regates de més renom i poder-los donar la possibilitat de 
experimentar aquest tipus de regates. 

Indiferentment del certificat que tinguin. Totes les embarcacions correran en els dos 
sistemes que es fan servir a Catalunya (ORC;RI)  

Com a mínim hauran de tenir un de els dos ràtings actualitzats al 2016. 



 

      

   

Aquell vaixell que tingui els dos certificats podrà fer servir els dos, i el que no tingui algun dels 
dos o cap, se li aplicarà un per part del comitè, aquest serà inapel·lable. 

Com a patrocini d’aquesta regata, la RANC posarà un descompte en la emissió de certificats 
RI. 

 

04 Grups 
Hi haurà dos classes. 

Classe 1 ( regata )  

ORC               GPH                                               RI    TFC                                

grup1       < 600                                      grup1     > 1035                            

grup 2    600  - 635                                  grup2    1035 a 0.978                  

grup 3    635  -670                                   grup3    978 – 0.91                       

grup 4    670 - <                                      grup4     0.91->                              

Classe 2 promoció  

(Aquells que tinguin spi o asimètric podran fer ús d’ell sempre i quan en el seu ràting hi estigui 
inclòs) 

 

ORC                                                       RI 

grup 1        < - 676                           grup 1    >-0.900 

grup2           676-<                           grup 2  0.900 -> 

 

05 Seguretat 
A efectes del Reglament de Seguretat, Aquesta regata estarà considerada com de 4ª 
categoria. Tots els participants hauran d´estar a la escolta permanent mentre estiguin en 
regata en el canal VHF assignat per a la regata i del que s’informarà abans de la regata. El 
comitè no estarà obligat a indicar quines embarcacions estiguin fora de línia,  

Els participants estan obligats a estar atents als senyals del comitè tant per VHF com per les 
banderes corresponents. Les banderes prevaldran sobre els senyals acústics o donats per VHF 
(en cas de no concordança o retard en sentir-les) . 

Com que les embarcacions s´han de desplaçar, per a més facilitat la reunió de patrons es farà 
en el mateix camp de regates, on el comitè recordarà com serà el camp de regates o altres 
instruccions o canvis d’interès. Ell canal de VHF és notificarà per correu a cada club i aquest ho 



 

      

   

publicarà al seu web, TOA o ho notificarà de forma fefaent. Tanmateix, en l’anunci de regata 
estarà exposat la informació necessària. Per a qualsevol dubte previ a la regata, es prega 
contactar amb Toni Gallart o Gerard Fortea 

Toni Gallart esports@nauticpremia.net  Gerard Fortea  info@fortvent.com 

 

06  Inscripcions i registre  
Les inscripcions per a la regata es podran fer a qualsevol dels clubs organitzadors, be 
presentant-se en persona o be per correu electrònic. 

Correu: 

esports@nauticpremia.net 

info@clubvelamataro.com 

creuers@velabadalona.cat 

basenautica@nauticmasnou.com 

Totes aquelles embarcacions que ja participin en un campionat d’algun dels clubs 
organitzadors, ja estaran preinscrites. En cas de modificació del ràting o altres, s’ha de 
notificar al club corresponent. 

Tots aquells participants , acceptaran la declaració de responsavilitat de la bulleta 
d´inscripcions. 

No obstant, s’agrairà la confirmació prèvia de la participació a la fi de poder fer una llista de 
preinscrits. 

Les inscripcions s’hauran d´acompanyar amb copies de: 

.- Certificat RI o ORC en vigor (aquell que no en tingui haurà d´avisar amb antelació per a que 
se li pugui expedir un. 

.- Pòlissa d´assegurança per a regates amb el rebut en vigor corresponent 

.- Certificat de navegabilitat 

.- Titulació del patró 

.- Es necessari posseir un carnet, llicencia de l’any en curs que asseguri al regatista. El patró 
serà el responsable de fer complir aquest reglament als seus tripulants. 

El termini de les inscripcions serà un dia abans de la regata en curs. 

 

 

 

 

07 Preu 



 

      

   

El preu d´aquesta regata serà gratuït per els membres de cada club organitzador i per els 
altres serà de 15 € per embarcació. 

Sopar de cloenda  CNP. Preu del menú 15 € /persona el dia (a determinar) . 

 

08 Programa de les proves, 
31-1  es navegarà entre Badalona i El Masnou 

17-4  es navegarà en aigües del Masnou 

29-5  es navegarà en entre Matarò i Premià 

18-6 es navegarà en aigües de Premià 

Es passaran coordenades GPS . 

Senyal d´atenció : 12:30 h 

Hora límit d´arribada: 30 min abans de la posta de sol 

 

09 Número de proves: 
Inicialment estan previstes una prova per dia, però si el temps i la llum ho permet es podrien 
fer dues proves,  

Cada prova feta serà puntuable per a la lliga de cada club, en el cas de que es disputécin més 
de una prova , s´agafarà la que millor resultat tingui. Així cada patró pot decidir fer la segona 
per a tenir un millor resultat o en cas de no poder podrà no fer-la. 

 

10 Penalitzacions: 
Les infraccions es penalitzaran amb un gir de 360 º, just després de fer la infracció i que sigui 
possible sense perjudicar a altres contrincants. 

Les penalitzacions de fora de línia poden ser: 

1  Quan en el senyal de preparació estigui hissada la bandera “ P”  

En el últim minut de la presortida un vaixell podrà creuar la línia de sortida, però haurà de 
tornar al costat bo abans de la senyal de sortida. Si esta fora de línia, aquest haurà de tornar 
enrere i tornar a creuar la línia de sortida. 

2 Quan en la senyal de preparació estigui hissada la bandera “i”  



 

      

   

Si una embarcació esta fora de línia en el últim minut de la sortida abans de la senyal de 
sortida, aquesta embarcació haurà de tornar a fer la sortida contornejant la balisa de sortida o 
el comitè . 

 

11 Motor engegat 
Es podrà tenir el motor engegat i/o embragat fins a la senyal de preparació. 

Per motius de seguretat, els que vagin amb tripulació reduïda o amb poca governabilitat, 
podran fer la sortida amb el motor engegat però desembragat i tant punt els sigui possible, 
pararan el motor. 

 

12 Descartes  
Hi haurà un descart cada tres proves realitzades. 

 

13 Recorregut 
CLASSE 1 (regata)  S-1-2-3-1-A ( TRIANGLE I SALXIXA)(arribada en 

popa)  

CLASSE 2 (promoció)  S-1-2-A (TRIANGLE) (arribada en llarg)  

Sortida balisa gran taronja i comitè, (pot variar color depenent club on es organitzi la regata) 

Arribada grup 1 regata( mateixa línia de sortida en sentit del tram) 

Arribada grup 2 (boiarí i comitè en sentit del tram) 

Les balises es deixaran per el costat de babord i el boiarí d’arribada pel costat de estribord. 

El recorregut es farà en sentit contrari a les agulles del rellotge. 

S´adjunta dibuix . 

Distancia entre balises 1,2 milles. 

 

 

14 Banderes 

Aplaçament  



 

      

   

Una vegada es baixi l’aplaçament, al cap de 1 minut es farà el procediment de sortida. 

Crida individual: 

En cas de que una embarcació estigui fora en el procés de sortida, el comitè hissarà la bandera 

“X” una vegada es doni la sortida.  

 

Crida general: 

En cas de que hi hagin varies embarcacions fora i el comitè no pugui visualitzar-les a totes, 

aquest podrà hissar la bandera primer repetidor  

D’aquesta manera la sortida queda anul·lada. A l’arriar la crida general, al cap de un minut es 
tornarà a començar el procediment de sortida. 

Obligació de l’ús d’armilles salvavides: 

En cas de mal temps, el comitè pot obligar a les tripulacions a fer us d’armilles salvavides. 

En aquest cas, s’hissarà la bandera “ Y”  

Anul·lació:  

Una vegada s´hagi començat la regata i per algun motiu no es pugui seguir (pèrdua de balisa, 
role, vent fluix o fort) el comitè podrà anular la prova i les embarcacions s´hauran de apropar 
al comitè per si es torna a repetir la sortida o s’anul·la definitivament. En aquest cas, s’hissarà 
la bandera “ N”. En cas de anul·lar-se, el comitè podrà informar per ràdio. Tanmateix, aquelles 
embarcacions que estiguin més a barlovent i no puguin visualitzar o sentir les senyals del 

comitè, podran ser avisades per un abalisador amb la bandera “N” . 

No hi han més proves per el dia, podeu anar cap a terra (comitè) bandera “N” sobre “A” 

 

Recorregut escurçat ( triangle ) S-1-2-A bandera “s”                                                                                                    



 

      

   

 

Cambi de recorregut  “C”  

Serà indicat per un abalisador en la balisa a franquejar, indicant el nou rumb en una pissarra, 

fent un senyal sonor al passar la balisa . Aquest mostrarà la bandera “c”  

 

15 Procediment de sortida 
Primer es donarà la sortida als vaixells de la classe 1 (regata) 

 

Procediment 5 MINUTS 

Amb el senyal d’atenció s’hissarà el numeral 1           5´ 

 Amb el senyal de preparació s’hissarà la bandera “P” o “i”  4´ 

 Amb el senyal d’últim minut s´arriarà la bandera “P” o “i” 1´ 

 

Amb el senyal de sortida s´arriarà el numeral 1     0´  

Els senyals visuals aniran acompanyats d’un senyal acústic. 

El comitè podrà iniciar el procediment del grup promoció, 1 minut desprès de la sortida del 
grup 1. En cas de no procedir, hissarà la bandera d’aplaçament en comptes de la d’atenció. 

 Amb el senyal d’atenció s’hissarà el numeral 2           5´ 

 Amb el senyal de preparació s’hissarà bandera “P” o “i”  4´ 



 

      

   

 Amb el senyal d’últim minut s´arriarà la bandera “P” o “i” 1´ 

 

 Amb el senyal de sortida s´arriarà el numeral 2    0´  

 

 

 

16 Protestes. 
En cas de protesta vaixell contra vaixell, el protestant ho farà a través del canal de Regata 
assignat per a la prova. Haurà de tornar-ho a indicar al creuar la línia de arribada ensenyant la 
bandera vermella de protesta. Atès que les vaixells no recalaran al mateix port, la Audiència es 
farà virtualment. No més tard de la nit del dia de la regata, haurà d’enviar per correu 
electrònic a esports@nauticpremià.net el contingut de la protesta. El comitè de protestes farà 
les consultes necessàries a protestat, testimonis, etc i emetrà una resolució que serà 
inapel·lable 

 

17 Classificacions i trofeus. 
Per tal de fer més homogenis els grups, no s´aplicaran els talls que regula els reglaments  
ORC i RI. S´aplicaran els talls de manera que les embarcacions estiguin més anivellades. 

Es donaran premis als tres primers de cada grup. 

Tanmateix es farà també un campionat entre clubs i guanyarà el que tingui millors posicions 
de cada grup. En cas de empat, guanyarà el que millor resultats individuals tingui. 

 

18 Drets d’amarraments  
Les embarcacions tindran dret a amarrar al port on correspongui la regata del cap de setmana, 
excepte el de Mataró, ates que estan de remodelació. En cas de necessitar més temps els 
clubs gestionaran la possibilitat d’obtenir un descompte sobre la tarifa normal. 

 

19 Responsabilitat 
Tots els participants en la regata ho faran sota el seu propi risc i responsabilitat . El Comitè 
Organitzador, així com qualsevol persona o Entitat que participi en la organització de la regata 



 

      

   

es descarrega expressament de qualsevol responsabilitat. Tanmateix cada club organitzador 
posseeix una assegurança en la qual els protegeix del que esta establert en la cobertura. 

Cap patró esta obligat a participar en la regata en contra de la seva voluntat. Cadascun sap els 
seus límits i capacitats per afrontar un dia advers. Per a la seguretat dels participants no es 
donaran sortides amb més de 30 nusos o a criteri del comitè de regates. 

El comitè de regates te dret a modificar quelcom necessari d´aquest anunci. Els canvis seran 
publicats al TOA (taulell oficial d´anuncis) o a través del web. 

 

20 Puntuació en les regates socials 
Aquesta regata serà puntuable per a cada classificació de cada lliga de club, però no es tindran 
en compte el número de vaixells que no facin la lliga en concret.  

Cada prova feta serà puntuable per a la lliga de cada club, en el cas de que es disputessin més 
de una prova , s’agafarà la que millor resultat tingui. Així cada patró pot decidir fer la segona 
per a tenir un millor resultat o en cas de no poder podrà no fer-la. 

 

 

21 Entrega de premis 
L’entrega de premis es farà a Premia en un sopar el dia (a determinar, ja donarem més 
informació) 

En aquesta regata hi hauran varies empreses patrocinadores que ens donaran obsequis. Es 
farà un sorteig durant l’entrega de premis. S’intentarà que tots a els participants tinguin un 
record de la regata. 

 22 Objectiu 

Passar-ho bé……. 

Descrobrir joves promeses.  

Intentar unificar la flota  ( maresme,barcelona) 

I fer que cada any es pugui repetir, millorar i tenir més 
participants. 

Moltes gràcies a tots, us hi esperem. 
 

 

 

 



 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORREGUT 

 

 


