
XV Regata Solitaris / A2

Club de Mar Port Olímpic
19 de gener del 2020

Escullera del Poble Nou nº 13
08005 BARCELONA

Tel.: 656 899 960  Fax: 93 396 73 65
e-mail: club@cmpo.cat

ANUNCI DE REGATA

La XV Regata Solitaris / A2 Club de Mar Port Olímpic, per a vaixells de creuer es farà el dia 19 de gener
del 2020 a les aigües de Barcelona, organitzada pel Club de Mar Port Olímpic 

1.- REGLAMENTS
La regata es regirà per:

• Les regles de regata tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la Word Sailing
2017 – 2020 (RRV)
• Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV 2019
• El Reglament de Mesurament ORC
• Les Regles de Seguretat de la World Sailing , Categoria 4;
• L’anunci de Regata i les Instruccions de Regata

En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes, i en
darrera instància les modificacions que introdueixi el Comitè de Regates. En cas de dubte, el resoldrà el
Comitè de Regates.

2.- PARTICIPANTS
Per aquesta regata les tripulacions estaran constituïdes únicament per UNA PERSONA en la categoria
Solitaris i per DUES PERSONES a la categoria A2.
Podran participar els iots que tinguin el certificat de medició ORC, o ORC amb tripulació reduïda, vigent o
de 2019 o 2020.
Als iots que no estiguin en possessió de aquest certificat, l’organització els hi assignarà un ràting estimat
el qual no podrà ser motiu de protesta. S’aplicarà un penalització a criteri del comitè.
Tots els tripulants han de tenir la llicència federativa de l’any 2019.

3.- PROGRAMA
Dia 19 de gener del 2020. Recorregut costaner Port Olímpic - piscifactoria Masnou -Port Olímpic, de 16
milles. Senyal d’atenció 11:30 h. Es podrà escurçar a la boia del besos en cas de poc vent i a criteri del
comitè de regates. (esmorzar a partir de les 9:30 h davant del panyol, reunió de patrons 10:30)

4.- INSCRIPCIONS
La inscripció queda subjecta a la presentació dels documents següents:

Formulari d’inscripció amb la llista de tripulants de cada iot signada per l’armador
Declaració de responsabilitat signada per l’armador o el patró
Fotocopia de les Llicències Federatives de cada un dels tripulants.
Fotocopia del certificat del Rating del 2019
Justificant d’ingrés dels drets d’inscripció al compte Banc de Santander 0049 2354 18 2414649329

El formulari es pot trobar a la seu del Club o a la WEB: www.cmpo.cat

Drets d’inscripció per vaixell:  socis/es CMPO/RCMB/CVB/RCNB: 25 €             altres: 40 €

El termini d’inscripció finalitza el dia 18 de gener a les 20.00 h.
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Les inscripcions cal lliurar-les a la seu del Club, per fax o per correu electrònic (degudament signades):
Fax: 93 396 73 65.   e-mail: club@cmpo.cat / Telèfon d’informació: 656 899 960

Cada  armador  es  l’únic  responsable  de  l’assegurança  del  seu  iot,  de  que  estigui  convenientment
despatxat i en condicions per a navegar, que tingui una assegurança que li cobreixi qualsevol incident que
es pugui produir durant la regata, i de que cada tripulant tingui la seva Llicència Federativa

5.- CLASSIFICACIONS
S’establiran les classificacions segons el  punt 204 del RTC 2018.  El Comitè agruparà els iots en dos
grups: Solitaris i A2.

6.- SEGURETAT
A efectes de seguretat, la regata es considera de 4ª categoria segons  les Regles Especials per a regates
en Alta Mar de la World sailing vigents. Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent al canal
VHF assignat a la regata, mentre estiguin en regata.
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.

7.- INSTRUCCIONS DE REGATA
Es publicaran a la web del  club el divendres dia 17 de gener (www.cmpo.cat)

8.- RESPONSABILITAT
Es responsabilitat  de l'armador o 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.  Cal  que  cada  vaixell  tingui  contractada  una  pòlissa  d’assegurances  que  cobreixi  la
responsabilitat civil (danys a tercers i béns), vàlida per participar en regates.

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
decidir si participa a una prova o si continua en regata”.

9.- PREMIS
El lliurement de premis es farà a la propera prova de la Lliga Social,  el 09 de febrer del 2020, durant
l’esmorzar, a les 10,30 h. aprox. al panyol del Club.

10.- FACULTATS DEL COMITÈ ORGANITZADOR
El comitè organitzador es reserva 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.

El Comitè Organitzador.
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