
                                                                          
 

   

IX REGATA LLUNA PLENA 
8 juliol 2017 

El Club Nàutic Premià, d’acord amb el que es disposa en la Regla 89 del RR de Vela de la ISAF, es complau 
en anunciar i organitzar la celebració de la regata “Lluna Plena 2.016”  per a iots de  Creuer sota el Sistema 
de Mesurament  RI,  establint-hi el següent: 

01 UBICACIÓ.- 

Les proves se celebraran el dia 8 juliol 2017, en aigües properes a Premià de Mar  

02 REGLAMENTS.- 

� Regles, tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF (2013-2016). 
� Reglament de Seguretat de la ISAF 

� Aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata amb les possibles modificacions.  

03 SEGURETAT.- 

A efectes del Reglament de Seguretat, les proves d’aquesta regata estan considerades com de 4ª 
categoria. Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent en el  Canal  assignat per Capitania 
Marítima de Barcelona (pendent d’atorgar) VHF mentre estiguin en regata. 

04 INSCRIPCIONS i REGISTRE.- 

Podran participar-hi, les embarcacions amb certificat RI vàlid pel 2016, i certificat ORC 2016 si han mes de 5 
vaixells i en cas contrari s'els hi donaria un RI estimat, si no en disposen. 
 
S’emetran ràtings RI Promoció per a les embarcacions sense ràting oficial que hauran de sol·licitar-ho a la 
Organització, aquest ràting es inapel·lable. 
Les inscripcions es faran per escrit, en el formulari oficial, adreçat a l’Oficina de Regata del Club Nàutic 
Premia                                                                                                                                                                                                                                                                      
per e-mail: inscripcions@nauticpremia.cat  

O on line : http://www.nauticpremia.net/index.php/vela-dos/flota-creuer/formulari-inscripcio-regates 

www.nauticpremia.net�Vela�Flota Creuer�Formulari inscripcio Regates 

La inscripció s’haurà d’acompanyar amb les fotocòpies de:   

� Certificat RI en vigor,  

� pòlissa d’assegurança amb el rebut en vigor corresponent,  

� el certificat de navegabilitat,  

� la titulació del patró,  

� Fotocòpia de les llicències federatives 2017 del patró i els tripulants i/o altre assegurança segons 
cobertures establertes en el RD 849/03 

 

� Declaració de sortida, formulari adjunt 

El termini per a les inscripcions es fins a les 18 hores del dia 7 juliol 2017 

04.1 DRETS D’INSCRIPCIÓ 

� Iots 45 € per embarcació no socis, inclou tiquet de sopar pel patró 



                                                                          
 

   

� Socis Club Nàutic Premià 35€  per embarcació, inclou tiquet de sopar pel patró 

� Assistents als actes Socials 20 € - per persona. 

L’abonament d’aquest import es pot fer per transferència bancària al compte:  

ES53 2100-0317-66-0200132764 

La confirmació d’inscripcions, així com la retirada de la corresponent documentació es realitzarà a l’oficina 
de Regata del Club Nàutic Premià el dia 8 de juliol fins les 19 h. 

05 PROGRAMA DE PROVES.- 

Dissabte 8 juliol  20:30 Senyal d’atenció. Temps límit 23 hores (posta de sol 21:20, hora local) 

06 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.- 

S’establiran els Grups de classificació d’acord amb el Reglament RI i el nombre de vaixells inscrits 

La puntuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa del RRV. 

La classificació serà en temps compensat aplicant el sistema de Temps sobre temps 

07 INSPECCIONS SEGURETAT I CONTROLS DADES CERTIFICATS.- 

Es podran establir controls, a partir de l’inicií de la regata fins l’arribada a Port. 

08 DRETS D’AMARRAMENT.- 

Els iots participants tindran dret d’amarra gratuït a les instal·lacions del Marina Port Premià, des del dia 7 el 9 
de juliol del 2017. Ompllir i enviar a info@marinapremia.com el formulari adjunt de petició d’amarre 

09 TROFEUS.- 

S’indicaran al TOA en el transcurs del trofeu.  

10 RESPONSABILITAT.- 

 Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador, així 
com qualsevol persona o Entitat que participi en l’organització de la regata, es descarrega expressament 
de qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i incloses molèsties que poguessin esdevenir durant 
la mateixa. Hom remarca explícitament el que es disposa en la Regla 4 del RRV, referent a “ Un vaixell és 
l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”. 

11 ACTES SOCIALS.-  

La intenció del Club Nàutic Premià amb aquesta Regata,  LLUNA PLENA, és poder gaudir del mar a la 
vegada de trobar-nos per festejar l’entrada del bon temps per a navegar. 

La Regata en si es l’excusa per compartir amb els Participants i Acompanyants d’una nit MÀGICA.  

L’entrega de Trofeus es farà a las 23.30 hores. 

Desprès de la Regata està previst, iniciar una sopar Bufet. Hi haurà Festa, Xerinola i música fins que el cos 
aguanti o l’autoritat ho permeti.  

 

En cas de discrepància entre aquest anunci i les instruccions de regata, prevaldran aquestes darreres i les 
seves eventuals modificacions.  

El Club Organitzador te la facultat de poder modificar aquest Anunci de Regata, en cas necessari. (R89.2(a) 
del RRV)           Versio 22 maig 2017 

TOA Lluna Plena: www.nauticpremia.net�Vela�Flota Creuer�Regata Lluna Plena 


