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ANUNCI DE REGATES 
 
 El Club Nàutic Garraf juntament amb el Port de Sitges i el Club Nàutic Vilanova, d’acuerd 

amb el que estableix la Regla 89 del RRV de la ISAF, es complau en anunciar i organitzar la 
regata DESAFIAMENT PATO WILLY per a vaixells de Crucero en totes les classes; 
SOLITARIOS, A DOS i TRIPULACIÓ, sota el Sistema de Medició ORC o sense certificat 
de medició.  

 
1- RECORRIDO Y FECHA.- 

  

LA REGATA DESAFIAMENT PATO WILLY 
 

Es realitzarà davant de les aigües de Sitges 
 

El 17 de Juny de 2017 
 

2- REGLAMENTOS.- 
 

 Aquesta Regata se correrà sota les Regles segons es defineixen en: 
 

- Reglamento de Regates a Vela de la ISAF 2017-2020. 
- Prescripcions de la RFEV en vigor 
- Reglamento Tècnic de Cruceros de la RFEV en vigor. 
- Reglamento del sistema ORC. 
- El Reglamento IMS de Medició, Habitabilitat y Equipo en vigor 
- La Reglamentació 20 de la ISAF es de aplicació, quedant obligats els participants, si 

així s’estableix, a portar publicitat que el Comitè Organitzador pogués establir. 
- El present Anuncio de Regates. 
- Les Instruccions de Regates i les possibles modificacions que pogueren establir-se. 

 
 
3- INSCRIPCIONES Y REGISTRO.- 
 

 Podran participar les embarcacions amb certificats ORC i sense certificat oficial del 2017. 
 Les embarcacions que no disposin de certificat, el comitè organitzador li estimarà un, que no 

podrà ser protestat. 
 

 El vaixells que vulguin participar, hauran d’enviar un mail a: 
 
 esports@clubnauticgarraf.com 
 

- Indicant Nom i nº de vela de l’embarcació. 
- Nº de tripulants. 
- Certificat ORC 2017 o d’anys anteriors. 
- Pòlissa d’assegurances i rebut en vigor de l’embarcació 
- Certificat de navegabilitat. 
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4- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.- 
 

Els drets d’inscripció son gratuïts. 
 
  
5- PROGRAMA DEL DESAFIAMENT PATO WILLY.- 
 

 Dissabte 17 de Juny: 
 

HORA ACTO 

12:00h Senyal d’Atenció, davant de les aigües de Sitges 

 
Al finalitzar les proves del dia, entrada al Port de Sitges i es farà  

Una barbacoa i entrega de premis. 
 

  
6- GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.- 

La flota es dividirà en 2 grups; COMPETICIÓ i ESPORTIUS, que tindran recorreguts 
diferents. (S’establiran a les IR). 

  
 Per aquesta regata, les flotes de CN Garraf i de CN Vilanova, vindran donades per les seves 

regates socials, els nous participants seran dividits segons l’organització i el tipus de vaixell. 
 
7- INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y MEDICIONES 

Tots els vaixells, estaran a disponibilitat del Comitè corresponent per poder fer controls de 
seguretat i medició. Els controls podran ser aleatoris. 
 

 
8- DRETS D’AMARRE.- 
  Els vaixells participants tindran dret d’amarre gratuït a les instal·lacions del Port 

d’Aiguadolçs, al Club Nàutic Garraf i al CN Vilanova, des de el 11 de juny fins al 18 de juny 
de 2017. 

 
9- TROFEOS.- 

S’ indicarà a les Instruccions de Regata. 
 
10- SEGURIDAD.- 
 Tots els vaixells tindran que estar a l’escolta permanent al Canal VHF que s’indiqui en les IR, 

mentre estiguin en regata. 
 
11- REGLAMENTACIONES LOCALES DE MARINA 
 El Real Decreto 62/2008 disposa de las condicions de Seguritat Marítima, Navegació i de la 

Vida Humana al Mar aplicables a les proves nàutic esportives. 
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 S’adverteix als participants, abans de l’inici de les proves, que las embarcacions nomes  
podran participar si estan reglamentàriament despatxades per navegar por les aigües per les 
que transcorrerà la prova, i si els patrons disposen de la titulació suficient. 

 
12- RESPONSABILIDAD 
 Tots els participants a la Regata ho fan sota su propi risc i responsabilitat.  
 
 El Comitè Organitzador, així com qualssevol persona o Entitat que participi en la 

organització de la regata, es descarrega expressament de qualsevol responsabilitat per 
pèrdues, danys, lesions i molèsties que poguessin succeir durant la mateixa.  

 
 Remarcar explícitament el que disposa la Regla 4 RRV, referent a “una embarcació es la 

única responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”. 
 
 En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de la regata, prevaldran les 

instruccions de regata i les seves eventuals modificacions.  
 
 El Club organitzador te la facultat de poder modificar aquest Anunci de Regates, en caso 

necessari (R89.2 (a) del RRV). 
 
 

Garraf (Sitges), Juny de 2017 


