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I Regata Corinthian 
 4 al 6 de Desembre de 2010 
 CLASSE CREUER 
 RCMB 
  

  

 
 

ANUNCI DE REGATA 
 
La I Regata Corinthian organitzada conjuntament pels clubs CMPO, RCMB i CM Port Ginesta, per a vaixells de 
creuer a vela, es farà els dies 4 al 6 de desembre del 2010 a les aigües de Barcelona i el Garraf.  
 
1.- REGLAMENTS 
La regata es regirà amb els següents reglaments: 

• Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2009-2012 
• Prescripcions i Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV. 
• Regles Especials per a regates d'Alta Mar de la ORC, Categoria 4. 
• Reglament de Seguretat de la ISAF. 
• Reglament Mesurament Tècnic i prescripcions RI. 
• Guia Esportiva de la FCV. 
• El patró de l’embarcació no pot ser professional. A la tripulació sols pot haver un professional. 
• Instruccions de Regata. 

Penalitzacions a les infraccions de la Part 2 del RRV, 2 girs complerts (regla 44 RRV). 
Penalitzacions per infraccions a regles que no pertanyen a la Part 2, s’aplicaran les regles 105, 106, 107, 108, 109, 
111, 112, 115, 116 i 117 del RTC. 
En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes, i en darrera 
instància els anuncis i les modificacions que introdueixi el Comitè de Regates. En cas de dubte, el resoldrà el Comitè 
de Regates. 
 
2.- PARTICIPANTS 
Podran participar els iots que tinguin el certificat de medició RI verificat o RI Club vigent (2008 a 2010)..  
Als iots que no estiguin en possessió de aquest certificat, la organització els hi assignarà un ràting estimat el qual no 
podrà ser motiu de protesta. 
Tots els tripulants han de tenir la llicència federativa d'esportista. 
 
3.- PROGRAMA 
Dia 4 de Desembre: Recorregut costaner Port Barcelona o desembocadura del Llobregat – Port Ginesta, de 16 
milles. Senyal d’atenció 10:30 h. (esmorzar a partir de les 9:00 h davant del panyol del Club de Mar Port Olímpic i 
reunió de patrons 9:30). 
Dia 5 de desembre: Regata amb boies davant del Port Ginesta. És possible realitzar sols aquesta prova, en les 
condicions que indicarà Port Ginesta. 
Dia 6 de desembre: Recorregut costaner Port Ginesta– Port Barcelona o desembocadura del Llobregat, de 16 
milles. Senyal d’atenció 10:30 h. (Reunió de patrons 9:30). 
 
4.- INSCRIPCIONS 
La inscripció queda subjecta a la presentació dels documents següents: 

1. Declaració de responsabilitat signada pel patró. 
2. Fotocopia del certificat de navegabilitat del vaixell en vigor (caldrà actualitzar-la quan caduqui). 
3. Fotocopia del rebut de la assegurança de vaixell en vigor (caldrà actualitzar-la quan expiri), que 

cobreixi la responsabilitat civil (danys a terceres persones i béns), per un import mínim de 300.000€. 
4. Formulari d’inscripció amb la llista de tripulants i les dades de contacte, signada per l’armador. 
5. Fotocopia de les Llicències Federatives vigents de cada un dels tripulants. 
6. Fotocopia del certificat de rating RI vigent (s’admeten els de 2008 i 2009). 
7. Justificant d’ingrés dels drets d’inscripció al compte 2100 0922 21 0200110893 (La Caixa) 

(Club de Mar Port Olímpic) 
Drets d’inscripció per vaixell: socis/es CMPO, RCMB, CM Port Ginesta, RCNB, CVB, RANC: 40€;     altres: 50€ 
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El formulari es pot trobar a la seu dels Clubs o a les WEBS: www.cmpo.cat 
www.maritimbarcelona.org. 

Les inscripcions cal lliurar-les per fax o per correu electrònic (degudament signades): 
Escullera del Poble Nou – panyol núm. 13 Port Olímpic (final escullera Poble Nou) 

CMPO: 656 899 960 Fax: 93 396 73 65.  e-mail: club@cmpo.cat 
RCMB: 932217394 e-mail: comodor@maritimbarcelona.org 

El termini d’inscripció finalitza el dia 3 de desembre a les 21:00 h 
La documentació esmentada haurà de ser lliurada abans de les 9h30 del dia de celebració de la primera prova a la 
que participi el vaixell. El Comitè de Regates es reserva el dret d’admetre inscripcions presentades fora de termini. 
 
Si es modifica la composició de la tripulació en qualsevol prova, respecte de la declarada inicialment, caldrà notificar-
ho per escrit abans de l’inici de la prova a les oficines del club que organitzi la prova d’aquell dia. 
Cada armador es l'únic responsable del seu iot, de que estigui convenientment despatxat i en condicions per a 
navegar, de tenir l'assegurança apropiada per a fer regates de club i de que cada tripulant tingui la seva Llicència 
Federativa. L’incompliment d’aquesta responsabilitat pot ser motiu de desqualificació. 
 
8.- RESPONSABILITAT 
Els Clubs organitzadors no es fan responsables dels incidents o accidents que puguin tenir lloc abans, durant o 
desprès de cada prova. 
Tothom que participi en aquesta regata ho fa sota risc i responsabilitat pròpia. 
S’ha de tenir en compte la Regla Fonamental “4” de la part I del RRV que estableix: “És de l’exclusiva responsabilitat 
de cada iot (del seu patró) decidir si participa (o no) a una prova o si continua en regata”. 
 
5.- SEGURETAT I MESURAMENTS 
A efectes de seguretat la regata es considera de 4ª categoria d’acord amb les Regles Especials per a Regates d'Alta 
Mar de la ISAF 2009-2012. 
Es responsabilitat de l’armador i del patró de cada vaixell complir amb les normes legals previstes per a 
embarcacions d’esbarjo, tant les de caràcter general com de manera especial per al seu govern, despatx i seguretat. 
Podran efectuar-se controls de seguretat i mesurament en qualsevol moment durant la competició. 
 
7.- CLASSIFICACIONS 
Per al càlcul de les classificacions s’aplicarà el sistema de compensació de temps sobre temps. 
El Comitè agruparà els iots en dos grups: RI i Debutants (Ràting estimat o no participat en més de 2 regates d’una 
lliga social dels clubs organitzadors). 
Es farà una classificació independent de la prova del dia 5 a aigües del Garraf/Castelldefels. 
S’utilitzarà el sistema de puntuació a la Baixa, d’acord amb l’Apèndix A4 del RRV. 
 
9.- PREMIS 
El dia i lloc del lliurament de premis s’indicarà a la reunió de Patrons. 
Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada grup. Els grups es faran en funció dels vaixells participants. 
 
6.- INSTRUCCIONS DE REGATA 
Les instruccions es lliuraran als participants quan formalitzin la seva inscripció, a la seu del Club, el divendres 3 de 
desembre del 2010. 
 
10 - FACULTATS DEL COMITÈ ORGANITZADOR 
Els Clubs organitzadors es reserven la facultat de poder modificar el present Anunci de Regata (R88.2 RRV) 
 
EN CAS DE DISCREPÀNCIA ENTRE AQUEST ANUNCI I LES INSTRUCCIONS DE REGATA, 
PREVALDRAN AQUESTES DARRERERES I LES SEVES EVENTUALS MODIFICACIONS. 


