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PREGUNTES FREQÜENTS 

 

1- Té algun cost aquesta promoció? 

 

NO. Això es una acció 100% subvencionada per tal facilitar a tots els armadors de Catalunya que no han 

tingut certificat de ràting ORC. Per poder tenir un certificat ORC Club 2021 per la seva embarcació y poder 

gaudir així de totes les regates de calendari Català i estatal. 

 

2- Jo no  he tingut mai certificat ORC, em puc adherir aquesta promoció? 

 

SI. L´ORC Club pot estimar totes les mesures només saben el model de l’embarcació, però quantes més 

coses declaris, més competitiu serà el teu certificat. 

 

3- El meu últim certificat ha sigut un certificat RI, em puc adherir a la promoció ? 

 

SI. Quan sol·licitis el certificat ORC Club hauràs de presentar el teu darrer Certificat RI, d’aquesta manera les 

mesures que tens al certificat RI, es traslladaran al Certificat ORC Club i estarà més optimitzat. 

 

4- El meu darrer certificat és un ORC Internacional de fa molts anys em puc adherir aquesta 

promoció? 

 

Si el teu certificat ORC és anterior al 2017 sí que et pots adherir aquesta promoció. 

 

5- El meu darrer certificat es un ORC Club de fa molts anys em puc adherir aquesta promoció? 

 

Si el teu certificat ORC és anterior al 2017 sí que et pots adherir aquesta promoció. 

 

6- És obligatori procedir a mesurar una embarcació  que no hagi tingut cap certificat? 

No. Els certificats del ORC Club es poden emetre  sense mesurar l’embarcació, amb el model de 

l’embarcació s'estandaritza les mesures  necessàries. Mesuraments voluntaris es poden utilitzar per  

optimitzar el ràting. 

7- Necessito realitzar alguna mesurar si tinc un certificat RI/IRC? 

No. El nou Programa ORC utilitza les dades dels  altres sistemes. Només seria necessari  comprovar les 

mesures per la qual cosa es deurà facilitar un certificat de l’any en curs o de l’any  anterior de qualsevol 

tipus de handicap. 

8- He de disposar de número de vela? 

Si. L’embarcació ha de tenir un número de vela, designat per la RFEV (ESP-0000). Aquest número és 

permanent per l’embarcació per tots els anys. Només te un cost de 60€ el primer cop que es tramita. 
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9- Hi ha diferències en una regata entre ORC  Internacional i ORC Club? 

No. El Reglament Tècnic de Creuer (RTC) no fa diferències a l’hora de classificar  en una regata. Els dos 

certificats són vàlids per  competir entre sí. Queda a discreció del Comitè  Organitzador per poder crear 

diferents grups i tampoc fa diferències el RTC per Copes i  Campionats d’Espanya. 

 

10- Necessito disposar de dos certificats; un de tripulació i un  de tripulació reduïda? 

 

Quan es tramita el certificat ORC, l’autoritat de ràting emetrà automàticament un certificat de ràting ORC 

Double Handed (Tripulació Reduïda) si el demanes, a cost zero. Només caldrà declarar el pes de la 

tripulació. 

 

11- Vull mesurar la meva embarcació, però no sé quan fer-ho. 

 

Si la teva intenció és mesurar la seva embarcació és recomanable fer-ho abans de tramitar el certificat ORC 

Club. 

 

12- Com puc passar d’un ORC Club a un ORC internacional?  

 

Per poder tramitar un certificat ORC Internacional l’embarcació ha d’estar completament mesurada, 

incloent la prova d’escora. 

 

13- És necessari realitzar la prova d’escora per tramitar un ORC Club? 

 

No.  

 

14- Puc tenir al mateix any dos certificats de ràting de diferents sistemes? 

 

Sí. Tenir un certificat ORC no impedeix poder tenir un certificat RI i IRC o altres. 

 

15- Puc declarar el pes de la meva embarcació, si l’he pesat amb grua? 

 

Sí. L’ORC Club accepta que es declari el pes de l’embarcació pesat amb grua des d’un sol punt. 

 

 

16- És difícil pels organitzadors realitzar els resultats d’ORC? 

No. Els resultats son tan fàcils de calcular com amb els altres certificats. El certificat de ràting de cada 

embarcació té els diferents valors que es pot classificar una embarcació. 
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