
 

 
 

    
 
 

 

 

 

 

 
El Club de Vela Blanes, amb la col·laboració de la FCV, es complau en anunciar la 

celebració de la REGATA XXXIII TROFEU PRÍNCEP DE GIRONA, per a iots de la classe 

Creuer, que tindrà lloc els dies 6 i 7 de SETEMBRE de 2014 en aigües de Blanes. 

 

1. REGLAMENTS 

Es regirà per les regles tal i com estan definides en el Reglament de Regates a 

Vela (RRV) de la ISAF 2013-2016  

 Prescripcions de la RFEV. 

 Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV. 

 Reglament de Seguretat de la ISAF. 

 Reglament de mesurament ORC CLUB. 

 Guia Esportiva de la FCV. 

 Aquest Anunci de Regata. 

 Instruccions de Regata. 

 

Els reglaments s’aplicaran en les seves últimes versions. 

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

prevaldran aquestes últimes i les seves eventuals modificacions. 

 

2. PUBLICITAT 

 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com a 

categoria C d’acord amb el Reglamentació 20 de la ISAF i les 

prescripcions de la RFEV a dita reglamentació 

 Es podrà exigir als participants l’exhibició de Publicitat d’acord amb 

l’apartat 20.3 (d)(i) de la Reglamentació 20 de la ISAF 

 

3. PARTICIPANTS 

Podran participar tots els iots amb Certificat de Mesurament ORC CLUB 2014. Es 

contemplaran els grups de classificació en funció de les inscripcions i la 

normativa vigent. 

Podran participar iots amb certificats RI sense optar a la classificació per la 

Copa Catalana. 

 

4. PROGRAMA 

El XXXIII TROFEU PRÍNCEP DE GIRONA constarà de les següents proves: 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI DE REGATA 

XXXIII TROFEU PRÍNCEP DE GIRONA 
CLASSE CREUER 

Puntuable per la Copa Catalana Zona Nord 2014 

dia senyal d’atenció 

6 setembre 2014 11:55 HORES 1a prova del dia 

7 setembre 2014 11:55 HORES 1a prova del dia 



 

 
 

 

 La Regata serà vàlida amb una prova acabada 

 S’han programat un màxim de 4 proves. 

 Amb 4 proves vàlides acabades se’n descartarà una. 

 

5. INSCRIPCIONS 

Les inscripcions s’hauran d’omplir en el formulari adjunt i s’hauran de trametre 

abans del dia 1 de setembre a: 

CLUB VELA BLANES 

Esplanada del Port s/n 

17300 - Blanes (GIRONA) 

TEL: 972.330.552 / FAX: 972.331.498 

mail:  

jlyubero@cvblanes.cat / esportiu@cvblanes.cat 

 

Els drets d’inscripció seran els següents: 

- Iots de tripulació reduïda 60€ (sense espònsor) / 100 (amb espònsor) 

- Iot de 3 a 6 tripulans: 130€ (sense espònsor) / 180 (amb espònsor) 

- Iot amb 7 o més tripulants: 180€ (sense espònsor) / 250 (amb espònsor) 

- Nº COMPTE: 

La Caixa: 2100.0042.41.0200512404 

 

Aquestes quantitats seran abonades abans del 1 de setembre. Si aquesta 

inscripció es fa després d’aquesta data el Comitè Organitzador podrà 

admetre-les però tindran un recàrrec del 20%. 

 

Un iot no es considerarà inscrit si falten dades al full de inscripció o la 

presentació d’algun dels documents sol·licitats. 

 

L’admissió queda subjecta a la presentació dels documents següents:  

 

- Fotocòpia del certificat de mesurament vigent. 

- Fotocopia 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.  

- Certificat de navegabilitat 

- Fotocòpia de la titulació del Patró adient al govern de l’embarcació. 

- Justificant de pagament dels drets d’inscripció 

- Pòlissa d’assegurança en vigor del iot que cobreixi la responsabilitat civil 

(danys a terceres persones i béns) per valor de 300.506.-€ 

- Autorització, si es cau, per exhibir publicitat individual. 

 

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 1 de setembre a les 18:00. 

 

6. REGISTRE DE PARTICIPANTS 

L’oficina de registre de participants estarà oberta a partir de les 9 hores del dia 

6 de setembre. Cada patró haurà de registrar-se personalment signant el full 

d’inscripció abans de les 10:30 hores del dia de la competició.  

 

7. CLASSIFICACIONS 

La classificació serà en temps compensat, aplicant el sistema de temps sobre 

temps pels grups establerts. La classificació final s’obtindrà fent la suma dels 

punts aconseguits en cada prova. Guanyarà el iot amb menys punts.  

S’estableix un grup de tripulació reduïda (solitaris i a dos) la classificació del 

qual, restarà al marge i no puntuarà per la COPA CATALANA de la que forma 
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part el Trofeu Príncep de Girona. Aquest grup tindrà els seus propis premis i 

haurà d’estar format per un mínim de tres iots participants. 

 

8. PUNTUACIÓ 

S’aplicarà la puntuació Baixa, d’acord amb l’apèndix A4 del RRV. 

 

9. PREMIS 

Trofeus Club de Vela Blanes per als 3 primers classificats de les diferents classes. 

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 7 de setembre a les instal·lacions del 

Club de Vela Blanes, en acabar les proves del dia. 

 

10. INSTRUCCIONS DE REGATA 

Les Instruccions de Regata es lliuraran en el moment d’efectuar el registre de 

participants. 

 

11. APEL·LACIONS 

Les resolucions del Comitè de Protestes són apel·lables. 

 

12. RESPONSABILITAT 

Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. Tot iot 

participant, per poder ser inscrit haurà de signar el formulari d’inscripció i 

d’exoneració de responsabilitat. 

El Comitè Organitzador i/o qualsevol persona i/o organisme involucrat en la 

organització del XXXIII TROFEU PRÍNCEP DE GIRONA, rebutja qualsevol 

responsabilitat per pèrdues, danys i/o lesions i/o molèsties a persones i coses, 

tant a terra com a mar, com a conseqüència de la participació en les proves 

emparades per aquestes Instruccions de Regata.  

 

13. AMARRAMENTS 

Les embarcacions participants, tindran amarra gratuïta del dia 31 d’agost al 11 

de setembre en els llocs assignats per l’organització.  

 

14. ACTES SOCIALS 

Dissabte dia 6, esmorzar a les 9:30 hores.  

Diumenge dia 7, esmorzar a les 9:30 hores. 

L’organització facilitarà els tiquets per embarcació, segons número de 

tripulants, per l’esmorzar d’aquests dos dies. 

 

15. FACULTATS DEL COMITÈ ORGANITZADOR. 

El Club de Vela Blanes es reserva la facultat de poder modificar el present 

Anunci de Regata. (R89.2(a) RRV) 

 

 

 

 

 

 

 


