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SANTIAGO AMAT CANSINO

El Trofeu Santiago Amat es realitza en record i homenatge al regatista homònim soci del 

Reial Club Marítim de Barcelona i medallista olímpic.

Santiago Amat Cansino, nascut a Barcelona el 22 de juny del 1887, va ser un regatista 

català campió d'Espanya de la Classe Snipe als anys 1944, 1946 i 1951.

El seu assoliment més significatiu va ser obtenir una medalla de bronze en els Jocs

Olímpics d'estiu de 1932 a la classe Snowbird, primera medalla olímpica que va 

aconseguir un regatista espanyol i que no es repetiria fins a l'any 1976.

El Snowbird és un veler d'un sol tripulant que va ser olímpic a l'any 1932 en substitució de 

l'International Twelve Foot.



El Reial Club Marítim de Barcelona es complau en anunciar la celebració del Trofeu

Santiago Amat per a iots de la classe Creuers ORC, en aigües de Barcelona, els dies

23 i 24 de novembre de 2019.

1. REGLAMENTS
Es regirà amb els següents reglaments:

• Reglament de Regates a Vela de la World Sailing 2017-2020

• Prescripcions de la RFEV

• Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV

• Reglament de Seguretat de la World Sailing

• Reglament Mesurament ORC

• Guia Esportiva de la FCV

• 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, 108, 109, 111, 112, 115 i 116 del RTC.

En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen

aquestes últimes.

2. PUBLICITAT
• Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C

d’acord amb la Reglamentació 20 de la World Sailing i les prescripcions de la

RFEV a dita reglamentació.

• Es podrà exigir als participants l’exhibició de publicitat d’acord amb l’apartat 20.4

de la Reglamentació 20 del Codi de Publicitat de la World Sailing.

3. PARTICIPANTS
Podran participar tots els iots amb Certificat de Mesurament ORC i ORC_Club 2019. A

les embarcacions sense Certificat Oficial pel 2019 s’estimarà i es penalitzarà el seu

temps real.

4. PROGRAMA

La descripció de les proves vindrà donada a les Instruccions de Regata.

La senyal d’atenció de les proves serà a les 11.55 hores del dia 23 i 24 de novembre.

5. INSCRIPCIONS i REGISTRE

Per a poder participar a les regates socials, totes les embarcacions participants

hauran de tenir la pòlissa d’assegurança i el certificat de navegabilitat en vigor, les

llicències federatives del patró i tots els tripulants inscrits. En cas contrari,

l’embarcació no serà inscrita a la regata.

Les inscripcions es poden fer:

• enviant el formulari d’inscripció correctament emplenat a través del correu 

electrònic creuers@maritimbarcelona.org

• a través de la pàgina web del club

• a la secretaria del club

23 de novembre

8.30 hores Xurros amb xocolata

9.45 hores Reunió de patrons

11.55 hores Senyal atenció 1a prova

18.00 hores Pel·lícula amb copa

24 de novembre

8.30 hores Xurros amb xocolata

11.55 hores Senyal atenció 2a prova

15.30 hores Lliurament premis i dinar
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El registre dels participants serà fins les 20.00 hores del dia 22 de novembre i caldrà presentar la

següent documentació:

• Fotocòpia del certificat de mesurament i navegabilitat vigent

• Fotocòpia de les llicències federatives del patró i de tots els tripulants inscrits de l’any en curs

• Llista de tripulants de cada iot participant amb adreça i telèfon

• Pòlissa d’assegurança en vigor del iot que cobreixi la responsabilitat civil (danys a terceres persones i   

béns) per valor de 300.506 €

• La inscripció serà gratuïta

El Comitè Organitzador podrà agrupar els participants en classes d’acord amb la regla 201.1 del RTC i

en funció dels inscrits. El Comitè Organitzador es reserva el dret d’acceptar una inscripció presentada

fora de termini. La regata del dia 24 serà vàlida per a la Lliga Social 2019 del Marítim.

Els drets d’inscripció seran gratuïts pels participants que s’inscriguin abans del 20 de novembre, la

inscripció a partir d’aquesta data tindrà un cost de 30€.

El preu del dinar és de 10€ (socis i participants a la regata) / 12€ (no socis). Els tiquets es poden

comprar a la secretaria del club fins el 19 de novembre a les 20.00 hores. A partir d’aquesta data

el preu serà de 15€.

6. CLASSIFICACIONS

La classificació serà disposada a les Instruccions de Regata per a las classes ORC i ORC VINTAGE.

7. PUNTUACIÓ

S’aplicarà la puntuació baixa, d’acord amb l’Apèndix A4 del RRV.

8. PREMIS

El Trofeu Santiago Amat, permanent en el Reial Club Marítim de Barcelona, serà gravat amb el nom del

guanyador absolut. Es donaran trofeus als tres primers classificats de cada grup establert.

9. INSTRUCCIONS DE REGATA

Les Instruccions de Regata es penjaran a la web del club abans de les 18.00 hores del 22 de novembre.

Les còpies impreses de les Instruccions de Regata s’hauran de sol·licitar expressament a l’Oficina de

Regates.

Amb l’objectiu de facilitar la comunicació, el Comitè de Regata crearà el grup de WhatsApp “Regata

Santiago Amat” incloent els telèfons dels patrons inscrits. En qualsevol cas, els anuncis oficials es

penjaran al TOA.

10. APEL·LACIONS

Les resolucions del Comitè de Protestes son apel·lables.

11. SEGURETAT i MESURAMENT

Podran efectuar-se controls de seguretat i mesurament en qualsevol moment durant la competició.

A efectes de seguretat, la regata es considera de 4a. categoria segons el Reglament de Seguretat de la

World Sailing. Nivell 3 de la Federació Catalana de Vela.

12. RESPONSABILITAT

El Reial Club Marítim de Barcelona no es fa responsable dels incidents o accidents que puguin tenir lloc

abans, durant o després de cada prova.

És responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren o no la sortida o si continua en la prova.

13. AMARRAMENTS

Les embarcacions participants tindran amarrament gratuït des del dia 16 de novembre fins al 2 de

desembre en els llocs assignats per l’organització. L’assignació d’amarrament serà per estricta ordre

d’arribada i fins omplir els amarraments disponibles.

14. FACULTATS DEL COMITÈ ORGANITZADOR

El Reial Club Marítim de Barcelona es reserva el dret de poder modificar el present Anunci de Regata

(R88.2RRV).
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  TROFEU SANTIAGO AMAT 
 

23 i 24 novembre 2019 
 

PROMOCIÓ ORC ORC 
Sense Certificat 

 
DADES DEL IOT 

 

Nom  Núm. de Vela   
 

Club  Divisió   Classe_   
 

Aparell_  Rating ORC 2019  GPH   
 

Color del casc_  Model_   
 

DADES DE L’ARMADOR / PATRÓ 
 

Nom i Cognoms      

Adreça    Codi Postal    

Població  Telèfon_   Mòbil_   

Núm. Llicència Federativa      E-mail_    

DADES DE LA TRIPULACIÓ 

D.  Telèfon_  Núm. Llicència   
 

Adreça  CP  Població   

 

D.  Telèfon_  Núm. Llicència   
 

Adreça  CP  Població   
 

D.  Telèfon_  Núm. Llicència   
 

Adreça  CP  Població   
 

D.  Telèfon_  Núm. Llicència   
 

Adreça  CP  Població   
 

D.  Telèfon_  Núm. Llicència   
 

Adreça   CP   Població    

 

D.  Telèfon_  Núm. Llicència   
 

Adreça   CP   Població    

 

DECLARACIÓ 
El que suscriu declara: “Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del seu iot, de les seves condicions de 
seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autotitats Marítimes com Esportives i de quan pugui succeir a causa de no 

cumplir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, el que suscriu i la seva tripulació, rellevant de tota responsabilitat al Club 
Organitzador aixi com als diferents Comitès que actuen en la regata i a qualsevol persona fisica i jurídica que participi en l’organització 

d’aquest Trofeu, assumint al seu càrrec qualsevol dany o perjuici, a la mar o en terra que pugui ser considerat per la participació del seu iot en 
el Trofeu. Em comprometo a sotmetrem al Reglament de regates a vela de l’ISAF, a les Prescripcions de la   RFEV, els reglament s que 
regeixen la regata, a les Instruccions de Regata i les regles de la Classe”. 

 
Signat 

 
 
 

Data 


