
 

 

EUROPE – 420 – 29 er 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CLASE EUROPE 2015 

 

 

ANUNCI DE REGATA 

La regata Grand Prix Vila de Blanes es portarà a terme en aigües de la badia  de Blanes, del 2 al 5 de gener 
de 2015, organitzat per el Club de Vela Blanes i la Federació Catalana de Vela. 

 
1. REGLES  
La regata es regirà per: 
1.1 Les regles de regata com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2013/2017 (RRV) 
i les regles de la classe, classes participants.  
1.2 S’aplicarà l’Apèndix P 
1.3 Las protestes es podran resoldre pel sistema de mediació previ a l’audiència.   
1.4 S’exigirà als entrenadors, regatistes i tot el personal de salvament i suport l’ús d’armilles salvavides. 
En cas de discrepància entre el present Anunci de Regata i les Instruccions de Regata, prevalen aquestes 
últimes. 

 
2. PUBLICIDAD 
2.1 Es pot exigir als participants l’exhibició de publicitat del patrocinador de l’esdeveniment d’acord amb amb 
allò disposat al reglament 20 de la ISAF en el seu apartat regla 20.3 (d)(i).   
2.2 Els participants podran exhibir publicitat individual d’acord amb la Reglamentació 20 de la ISAF, el 
Reglament de Competicions de la RFEV i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació. 

 
3. CLASSES QUE PARTICIPEN 
3.1 El Grand Prix Vila de Blanes està reservat a embarcacions de la Classe 420, Europa y 29er. 
3.2 Únicament l’inscrit com a patró podrà portar el vaixell. No se permetran canvis de timoner. 

 
4. ELEGIBILITAT 
4.1 Tots els participants hauran de complir els requisits d’elegibilitat de la ISAF (Reglamentació 19 de la 
ISAF i Prescripcions de la REFV a dita reglamentació. 
4.2 Els regatistes han de ser membres de l’Associació de classe en que participen del seu país. Hauran 
d’aportar la targeta o document que ho acrediti. 
4.3 La FCV autoritza la participació de tripulacions estrangeres sense opció al títol de Campionat de 
Catalunya (classe Europa). 

 
 



 

5. INSCRIPCIONS 
5.1 Preinscripcions: 
5.1.1 Las preinscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt abans del 28 de 
desembre de 2014 al:  

Club de Vela Blanes 
Explanada del Port, s/n. C.P. 17300 Blanes (Girona) 

Tfnos.: 972.330.552 // 972.330.870 
Fax: 972 331 498 E-mail: esportiu@cvblanes.cat 

 
5.1.2 Els drets d’inscripció son de 80 Euros per embarcació (420 y 29er) i de 50 Euros per embarcació 
individual (Europa) 
Els drets d’inscripció s’enviaran mitjançant transferència bancaria, lliures de càrrecs al número de compte del 
Club Vela Blanes:  

2100 0042 41 0200512404 
La Caixa 

IBAN CODE: ES83 
 
5.1.3 El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre les inscripcions que es rebin després de la data 
límit indicada. 
5.1.4 Es requisit imprescindible acompanyar la fulla d’inscripció amb la fotocopia del justificant de pagament 
de la transferència pels drets d’inscripció.  

 
5.2 Confirmació d’inscripció 
5.2.1 El Registre de participants, obligatori, es realitzarà a l’Oficina de Regates. 
5.2.2 Cada patró haurà de firmar personalment el Formulari de Registre abans de les 11:00 hores del dia 2 
de gener de 2015. 
5.2.3 El registre exigirà la presentació de:  
• Llicència Federativa d’esportista per l’any 2015 (patró i tripulant). 
• Targeta de l’Associació Española de la Classe o del país del regatista (patró i tripulant). 
• D.N.I o document acreditatiu de l’edat (patró i tripulant) 
• Per regatistes estrangers: Assegurança de Responsabilitat Civil per valor mínim de 700.000 euros. 
 

5.3 Mesurament 
5.3.1. Serà possible control de mesurament. 

 
5.4 Només podrà actuar com a timoner l’inscrit com a patró. 
 
5.5 Registro de entrenadores: 
Tots els entrenadors hauran de registrar-se abans de les 11:00h del 2 de gener i quedarà condicionat a la 
presentació dels següents documents previ pagaments del dret d’inscripció de 50€.  
 

• Formulari de registre de tècnic signat personalment. 
• Llicència Federativa del tècnic en vigor. 
• Titulació per portar l’embarcació. 
• Assegurança de Responsabilitat Civil a tercers, en vigor, de l’embarcació. 
• Llicència de Navegació o ROL de la embarcació. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:420@cvblanes.cat


 

6. PROGRAMA 
6.1 El programa de l’esdeveniment es el següent: 

 
DIA HORA ACCIÓ 

  EUROPA 420 29er 

2 de gener 2015 
08:30 to 11h 

 
Registre  

 

 

 13:00h 
Senyal d’atenció 

3 de gener 2015 09:00 
Prova 

(senyal de atenció). 

Proves 

A continuació Menjar 

4 de gener 2015 09:00 Proves 

 
A continuació Menjar 

5 de gener 2015 09:00 
 

Proves 

 
A continuació Menjar 

 16:00h     Lliurament de premis 

* La hora de lliurament de premis es aproximada 
 

 
 
6.2 L’últim dia de competició no es donarà cap procediment de sortida després de les 15:00 hores, excepte 
com a conseqüència d’una Trucada General prèvia.  
 

7. FORMAT DE COMPETICIÓ 
7.1 A la Classe Europa es navegarà en format de flota i n’hi han programades 9 proves de les quals hauran 
de completar-se 2 proves per la validesa de la regata.   
7.2 A la Classe 420 n’hi ha programades 11 proves, 2 el dia 2 de gener i 3 la resta de dies; podent-se 
avançar una prova al programa establert si el Comitè o creu oportú.  Hauran de completar-se 2 proves per la 
validesa de la regata.  
7.3 A la Classe 29er navegarà en format de flota, estan programades 14 proves, 2 el dia 2 de gener i 4 la 
resta dels dies, podent-se avançar una prova al programa establert si el Comitè o creu oportú. Hauran de 
completar-se 2 proves per la validesa de la regata.  

 
8. PUNTUACIÓ 
8.1 S’aplicarà l’Apèndix A i el sistema de Puntuació Baixa de l’Apèndix A (A4.1) del RRV. 

 
9. PREMIS 
9.1 Hauran premis com a mínim per los/les tres primers/res de cada classe i la llista es publicarà al TOA 
abans del dia 2 de gener a les 12 hores.  

 
10. RESPONSABILITAT  
10.1 Els participants en  l’Internacional Grand Prix Vila de Blanes prenen part a la regata sota el seu propi 
risc i responsabilitat.  



 

10.2 El Comitè Organitzador o qualsevol persona u organisme involucrat en l’organització del esdeveniment, 
rebutgen qualsevol tipus de responsabilitat alguna per pèrdues, danys, lesions o molèsties que puguin 
afectar persones o coses, tant a terra com a l’aigua, com a conseqüència de la participació a les proves 
amprades per aquest Anunci de Regates 
10.3 Es prega atenció sobre la Regla Fonamental 4, Decisió de Regatejar, de la part 1 del RRV, que 
estableix: “Es d’exclusiva responsabilitat d’un vaixell decidir si participa en una prova o si continua 
en regata”. 

 
11. REGLAMENTACIÓ LOCAL DE LA MARINA: 
Es recorda que el Real Decreto 62/2008, que disposa de las condicions de seguretat marítima, navegació i 
de la vida humana en el mar aplicables a les proves nàutic-esportives, es d’aplicació en aquesta regata. El 
fet de participar en esta regata no eximeix ni als inscrits ni als seus entrenadors ni tècnics, ni qualsevol 
persona relacionada directa o indirectament amb l’esdeveniment, de l’acompliment amb les obligacions i 
disposicions vigents de les Autoritats de Marina.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Fulla d’inscripció 

Grand Prix Vila de Blanes ‘l5  Entry form 

 
Data     Classe / Modalitat  Vela  nº 
Date     Class / Discipline  Sail  Nr. 

       
       

 

 
Patró Llicència 
Skipper Licence 
 
 

  

Direcció Telèfon  
Address Telephone 
 
 

  

Població Codi  postal País 
City  Post code Country 
     

 

 
Tripulant Llicència 
Crew Licence 
 
 

  

 

Club  Federació Territorial 
Club  National Authority 
 
 

  

 
Nom del Vaixell / e-mail                                   Data de naixement 
Name of the boat / e-mail                                   Date of birth 

 
 

  

 
 
Publicitat. Noms, marques o logotips a exhibir 
Adevertising. Names, brand name, product name or logo to display 

 
 

 
Allotjament durant la regata  Telèfon 
Address during the competition  Telephone 

 
 

  

 
Competitors sail at their own risk. Injuries to competitors and damage to boats can and often does happen. Neither the Organizing Authorities, nor 
any party involved in the organization of the championship and/or the races shall be held liable for any damage or injury which may occur to any 
person or property, whether ashore or afloat during or in conjunction with participation in the Championship. This Notice of Race and the Sailing 
Instructions in no way limit or reduce the complete and unlimited responsibilities of a competitor for the management and care of a boat she or he 
has entered in the Championship. 

 
I hereby declare that I am in possession of current Public Liability and Third Party Property Insurance coverage in the sum of 700.000€ or more. 

 
  Firma 
  Signature  

 

 

 


