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REGATA BARCELONA 4 CLUBS 
CREUERS ORC 

7 DE JULIOL,14 DE MARÇ, 11 D´ABRIL I 12 DE SETEMBRE 2021 
 

Trofeu La Mercé – RCMB 
 

ANUNCI DE REGATA 
 
La regata social de Creuers ORC REGATA BARCELONA 4 CLUBS  està co-organitzada pel Real Club 
Marítim de Barcelona, Club de Mar Port Olímpic, Club de Vela Badalona i Real Club Nàutic de Barcelona 
es celebrarà els dies 7 de Juliol,14 de Març, 11 d´Abril i 12 de Setembre de 2021,on cada prova serà 
independent i tindrà una classificació, al mateix temps cada club podrà utilitzar-les com a puntuables a 
les seves lligues o trofeus anuals. 
 
Hia haurà una classificació final de la regata Barcelona 4 clubs contabilitzant les proves realitzades, 
s´aplicarà un descard en cas de celebrar-se les 4 proves programades. 
 
En cada una d´aquestes proves tota la documentació,infromació,logística,actes socials i premis es 
centralitzarà en el club responsable de cada prova: 
 
7 de Juliol: Reial Club Nàutic de Barcelona 
14 de Març: Club de Vela Badalona 
11 d´Abril:  Club de Mar Port Olímpic 
12 de Setembre: Reial Club Marítim de Barcelona 
 
1. REGLES 
La regata es regirà per: 
 
 a) Les regles de regata tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la World Sailing 
     2021 – 2024 (RRV)  
 
 b) El Reglament de Mesurament ORC;  
 
 c) El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV 2021.  
 
 d) Les Regles de Seguretat de la ISAF, Categoria 4;  
 
 e) Les Regles de l'Anunci de Regata i Instruccions de Regata i les seves eventuals modificacions;  
 
 f) Protocols i mesures a adoptar en referència a l'Covid 19 segons les normatives vigents a aplicar a 
 les dates de l'esdeveniment segons les directrius del PROCICAT, Secretaria General de l'esport i 
 Federació Catalana de Vela que siguin d'aplicació en el moment de celebració de l'esdeveniment. 
 
 D'existir alguna discrepància entre el present Anunci de Regata i les Instruccions, prevaldran 
 aquestes últimes i les seves eventuals modificacions.  
 
2 CLASSES PARTICIPANTS 
 
2.1 Podran participar en aquesta regata els vaixells amb Certificat ORC 2021. 
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2.2 S'estableixen els següents grups (mínim 3 embarcacions inscrites): 
 
             CDL 
1) Grup ORC 0           Fins 13,80   
2) Grup ORC 1             de 13,79999 fins 11,40 
3) Grup ORC 2             de 11,3999 fins 10,20 
4) Grup ORC 3           de 10,1999 fins 8,80 
5) Grup ORC 4             de 8,7999 fins 7,5 
6) Grup ORC 5       menor de 7,4999  
6) Grup ORC Vintage  
 
2.3  L'assignació de cada vaixell als diferents Grups establerts en el punt 2.2, serà a criteri del Comitè de    
    regates. Les embarcacions ORC Vintage podran classificar també en el seu grup ORC corresponent 
 
2.4  Les decisions preses pel Comitè de regates en relació al punt 2.3 no són protestables. 
 
2.5  A les embarcacions que no tinguin rating,o no tinguin el del 2021, l´organització els hi assignarà un 
    d´estimat i que no serà motiu de reclamació. S´aplicarà una penalització a criteri del Comité de 
     regates. 
 
3. INSCRIPCIONS 
  
3.1  Les embarcacions que vulguin participar a aquesta regata, ho comunicaran als seus respectius 
    clubs i aquests enviaran un llistat d´inscrits amb les embarcacions que hagin informat de la seva 
    intenció de participar a l´oficina de regates del club que li correspongui segons el preambul com a 
    molt tard 2 hores abans de l´inici de la prova.Les embarcacions que no siguin dels clubs    
   organitzadors es poden adreçar directament a l´oficina de regates 
 
3.2  El llistat de pre-inscrits apareixerà a les webs del diferents clubs co-organitzadors 
 
3.3 Els drets d'inscripció son gratuïts. 
 
3.4 La data límit d'inscripció acaba 2 hores abans de l'hora prevista per a l'inici de cadescuna de les 
proves prova.  
 
3.5 Abans de sortir de port, cada armador o representant haurà de confirmar la participació en l'Oficina 
de Regata o en la secretaria del club d'origen en persona o trucant per telèfon a la mateixa.  
 
3.5 L'armador haurà d'estar en possessió abans de sortir del port:  
a) Rebut del deute del segur en vigor que cobreixi responsabilitat civil fins a una quantia mínima de  
 300.000,00 €.  
b) Llicències federatives d'esportista del 2021 de tota la tripulació.  
 
c) Certificat ORC 2021. 
 
3.6 Fulla d´autoresponsablilitat en referencia al COVID 19 vigent segons les normatives a 
 aplicar a la data de l´esdeveniment i qualsevol altra  documentació que sigui  obligatoria 
 presentar segons les directrius del PROCICAT, Secretaria General de l´esport i Federació 

 catalana de vela que siguin vigents en el moment de celebració de l´event . 
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4. PROGRAMA DE LES PROVES 
 
DIA 7 DE JULIOL: 
 
Fins a les 10.00 hores  Confirmació inscripcions i lliurament d´ instruccions de regata  
 
A les 12.00 hores  Senyal d'atenció (Opcions recorreguts a detallar en Instruccions de regata) 
          
A les 18.00 hores   Acte social al Reial Club Nàutic de Barcelona* 
 
 
DIA 14 de MARÇ: 
 
Fins a les 10.00 hores  Confirmació inscripcions i lliurament d´ instruccions de regata  
 
A les 12.00 hores  Senyal d'atenció (Opcions recorreguts a detallar en Instruccions de regata): 
     
A les 18.00 hores   Acte social al Club de Vela Badalona* 
 
 
DIA11 D´ABRIL: 
 
Fins a les 10.00 hores  Confirmació inscripcions i lliurament d´ instruccions de regata  
 
A les 12.00 hores  Senyal d'atenció (Opcions recorreguts a detallar en Instruccions de regata): 
     
A les 18.00 hores   Acte social al Port Olímpic* 
 
DIA 12  DE SETEMBRE: 
 
Fins a les 10.00 hores  Confirmació inscripcions i lliurament d´ instruccions de regata  
 
A les 12.00 hores  Senyal d'atenció (Opcions recorreguts a detallar en Instruccions de regata) 
      
A les 18.00 hores   Acte social al Reial Club Marítim de Barcelona* 
 
*La possible realització d´algun tipus d´acte social a cadescun dels clubs un cop finlaitzada la prova 
dependrà de les restriccions i normaitoves vigents per part de les autoritats corresponents i la vialbilitat 
de poder-los celebrar. 
 
 
5. PUNTUACIÓ 
  
Serà aplicable el Sistema de Puntuació Baixa descrit en la regla A4.1 del RRV.  
 
6. CLASSIFICACIONS 
  
6.1 S'establiran segons la Regla 204 del RTC 2021 de la RFEV. 
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6.2 S'establirà una Classificació per al Grup o categoria que es formi. 
 
6.3 Es farà una classificació per cada una de les proves a disputar, cada club prdrà fer servir els 
resultats per incloure a les seves lligues o regates socials anuals. 
 
 
7. SEGURETAT 
  
7.1 La Seguretat d'aquesta Regata estarà considerada de Categoria 4ª d'acord amb les Regles 
Especials per a Regates d'Alta Mar de la World Sailing vigents. 
  
7.2 Tots els vaixells hauran d'estar equipats amb una ràdio VHF amb el Canal 16 i els canals oficials de 
comunicació de la regata que s'indicaran en les Instruccions de Regata. 
 
7.3 És d'obligatori compliment que tots els vaixells participants utilitzin el seu propi motor per navegar en 
les aigües del Port de Barcelona i respectin lanormativa de navegació en aquest port. 
 
7.4 Serà responsabilitat de l'armador o responsable de cada vaixell complir amb les normes legals 
previstes per a les embarcacions d'esbarjo, tant amb caràcter general com especialment per al seu 
govern, equipament, despatx i seguretat.  
 
8. PREMIS 
 
 
Hi haurà Trofeus per als 5 primers de la classificació final de la Barcelona 4 clubs amb les proves 
realitzades per cada un dels grups formats 
 
 
9. AMARRAMENTS. 
  
9.1 Les embarcacions partipants amarraran als seus respectius clubs, les embarcacions participants que 
   no tinguin amarrament al RCNB, RCMB, Club de Vela Badalona i Port Olímpic, podran disposar   
  d´amarrament al Club organitzador de cada una de les proves segons programa. 
 
9.2 Els amarraments per les embarcacions tant dels clubs organitzadors com d´altres clubs hauran de 
   ser sol·licitades amb antelació . 
 
10. RESPONSABILITAT  
 
Tots els que participen en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  
El Comitè Organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l'organització de l'esdeveniment, 
rebutja responsabilitat alguna per pèrdues, danys, lesions o molèsties que poguessin esdevenir a 
persones o coses, tant en terra com en mar, com a conseqüència de la participació en les proves 
emparades per aquest anunci de regata.  
 
Es crida l'atenció sobre la Regla Fonamental 4, DECISIÓ DE REGATEJAR, de la Part 1 del RRV que 
estableix:  
"És de l'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir si participa en una prova o si contínua en regata. 
 
 
 
     Barcelona, Juliol  de 2021 


