7ª

TRAVESSA DE L'EQUINOCCI

21 – 22 DE MARÇ DE 2015
ANUNCI DE REGATA:
Durant els dies 21 i 22 de març es celebrarà en aigües del Barcelonès i Maresme la VII
TRAVESSA DEL EQUINOCCI per a embarcacions de la classe Creuer i està composta per dues
travesses amb grups de classificació independents:
-La primera (dissabte), amb grups de classificació RI / ORC, sortint des de Badalona, o bé amb
grup promoció (RI) sortint des de Premià, i arribada a port d'Arenys.
-La segona (diumenge), amb sortida per ràting invers (ORC/ RI) des de port d'Arenys i arribada
als ports de Badalona (ORC) i Premià (RI).
El resultat de la prova de dissabte serà puntuable par al TROFEU COMODOR del Club Nàutic
Premià, i el de la prova de diumenge serà puntuable per la LLIGA DE CREUERS del Club de Vela
Badalona.

ORGANITZACIÓ:
La regata esta organitzada pel Club de Vela Badalona i el Club Nàutic Premià, amb la
col·laboració de Marina Badalona, el Club Nàutic d'Arenys de Mar, i ports de la Generalitat.

PARTICIPANTS:
Podran participar-hi els iots equiparables al que estableixen els sistemes de mesurament RI
o bé ORC. Als participants que no presentin cap certificat de ràting se’ls en assignarà un
estimat, que serà inapel·lable.
CLASSES: ORC / RI / PROMOCIÓ-RI
Cada participant podrà escollir en quina d'aquestes 3 categories vol participar.
GRUPS:
La organització dividirà cada classe en un màxim de 3 grups, cadascun dels quals no podrà
tenir menys de 5 participants.

REGLAMENTS:
Seran d’aplicació els següents reglaments:
•

Reglament de regates de la ISAF 2013-2016

•

Les INSTRUCCIONS DE REGATA i el mateix ANUNCI DE REGATA i les modificacions
que introdueixi el Comitè de Regates.

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 al canal VHF assignat a
la prova, mentre estiguin en regata.
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7ª TRAVESSA DE L'EQUINOCCI
21 – 22 DE MARÇ DE 2015

AMARRAMENTS:
PORT DE BADALONA/ PORT DE PREMIÀ:
Totes les embarcacions que hagin complimentat la pre-inscripció disposaran d’amarrament
gratuït als ports de Badalona i de Premià, des de dissabte 14 de març (excloses despeses de
llum i aigua).

PORT D'ARENYS:
El Club Nàutic d'Arenys de Mar cedeix 30 amarraments per la nit de dissabte 21 de març, que
s'adjudicaran a les 30 primeres embarcacions que realitzin la pre-inscripció (segons dimensions
dels amarraments disponibles).
Les embarcacions que no disposin d'amarrament al Club Nàutic d'Arenys de Mar disposaran d'un
espai al contradic del port de pescadors per abarloar-s'hi.

PROGRAMA:
Divendres 20 de març recepció d'embarcacions de fora de Badalona
HORA
18:00
a
20:00

ACTIVITAT
Obertura de l'oficina de regata:
- repartiment d'instruccions de regata, i llistat
amb hores de sortida del dia 22 (regata inversa)
- pagament d'inscripcions
- recollida de tiquets de sopar

LLOC

Aula d’Activitats Nàutiques (*)

(*) moll Nord, locals 11-12-13

Dissabte 21 de març travessa des de Badalona a port d'Arenys (grups RI i ORC)
HORA

8:30

10:30
12:00

ACTIVITAT
Obertura de l'oficina de regata:
- repartiment d'instruccions de regata, i llistat
amb hores de sortida del dia 22 (regata inversa)
- pagament d'inscripcions
- recollida de tiquets de sopar
Reunió de patrons/es
Senyal d’atenció Badalona

LLOC

Aula d’Activitats Nàutiques (*)

Aula d’Activitats Nàutiques (*)
a 0,5 mn del pont del petroli
(*) moll Nord, locals 11-12-13

Dissabte 21 de març travessa des de Premià a port d'Arenys (grup PROMOCIÓ)
HORA

10:30

ACTIVITAT
Obertura de l'oficina de regata:
- repartiment d'instruccions de regata, i llistat
amb hores de sortida del dia 22 (regata inversa)
- pagament d'inscripcions
- recollida de tiquets de sopar
Reunió de patrons/es

12:00

Senyal d’atenció Premià

8:30
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LLOC

Aula de l’escola de vela

Aula de l’escola de vela
Lloc habitual pel trofeu Comodor:
41º28’35’’ N, 002º22’09’’ E
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7ª TRAVESSA DE L'EQUINOCCI
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Dissabte 21 de març sopar al port d'Arenys
HORA
[tarda]
21:00

ACTIVITAT
Arribades,
amarrament a port
- sopar de germanor,
- entrega de trofeus,
- sorteig de regals

LLOC
llum verd, dic del port d'Arenys
CNAM / darsena de pesca
restaurant "els Mariners",
(esplanada del CNAM)

Diumenge 22 de març regata inversa des del port d'Arenys als ports de Premià/Badalona.
HORA
10:00

ACTIVITAT
Sortida de la primera embarcació. (regata amb
sortida per rating invers)

LLOC
a 0,5 - 1 mn de la bocana del port
d'Arenys

INSCRIPCIONS:
Les pre-inscripcions es podran formalitzar on-line fins dilluns 16 de març a les 10 hores.
PER PODER PARTICIPAR ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER FORMALITZAT LA PRE-INSCRIPCIÓ:
NO S'ACCEPTARAN INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI

Els drets d’inscripció seran 45€ per embarcació, i s'abonaran a l'oficina de regata el divendres
21 o el dissabte 22. Als vaixells inscrits al Trofeu Comodor se'ls descomptaran els 10€ d'aquella
inscripció, quedant el preu fixat per aquests vaixells en 35€.

La documentació necessària per formalitzar la inscripció és:
•

Formulari d’inscripció complimentat, i declaració d’acceptació de responsabilitats
signada pel patró/na

•

Fotocòpia d’assegurança de l’embarcació

•

Fotocòpia del certificat de navegabilitat

•

Fotocòpia de les llicències de la tripulació

•

Fotocòpia del certificat de ràting, en cas de tenir-lo

Opcionalment es podrà fer arribar on-line aquesta documentació, mitjançant formulari que la
organització posarà a disposició dels participants al lloc web equinocci.velabadalona.cat dins
del termini allà indicat.

SOPAR DE DISSABTE:
Es podra consultar el menú i fer la reserva
equinocci.velabadalona.cat, a partir del dia 10 de març.
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7ª TRAVESSA DE L'EQUINOCCI
21 – 22 DE MARÇ DE 2015

INSTRUCCIONS DE REGATA:
Es podran descarregar i/o consultar des del web equinocci.velabadalona.cat, a partir del dia
20 de març.

MODIFICACIONS DEL PRESENT ANUNCI I DE LES INSTRUCCIONS:
S’anunciaran en el Taulell Oficial d'Avisos (T.O.A.) del web equinocci.velabadalona.cat

COL·LABOREN:
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