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TROFEU PRIMAVERA
EUROPA i 420Nivell 2
11 i 12 Febrer de 2023

ANUNCI DE REGATA

El Trofeu Primavera està reservat a les classes Europa i 420, es celebrarà en aigües de la Vila de
Blanes els dies 11 i 12 de Febrer, organitzada pel Club Vela Blanes, i amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Vela.

1.- REGLES
La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Vela, edició
2021- 2024. I per:

a) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.
b) Preinscripcions de la Real Federació Española de Vela.
c) Les regles de Classe, de cada classe 420 i Europa.
d) [DP] Les regles d’equipament de WS.
e) Les Instruccions de Regata.
f) S’aplicarà l’Apèndix P del RRV.
g) La RRV 90.3 ( e ) (3) es d’aplicació.
h) La regla 61.1 “Informar el Protestat” es modifica com segueix: Afegir a la regla 61.1(a)

“Immediatament després d'acabar, el vaixell protestant informarà el vaixell d'arribades
del Comitè de Regates sobre la seva intenció de protestar i identificarà els vaixells contra
els que té intenció de protestar”.

i) Es modifica la regla 40 i el Preàmbul de la Part 4 del RRV com segueix: “Cada regatista farà
ús d'un dispositiu de flotació personal d'acord amb la regla de classe 4.2(a), degudament
ajustat durant tot moment mentre estigui a la superfície , excepte breument per posar-se
o treure's roba. [NP] Per el present Anunci, les Instruccions de regates i les possibles
modificacions.

j) A les regles que regeixen aquesta regata la notificació [NP] fa referència al fet que una
infracció d'aquesta regla no serà motiu de protestes entre vaixells. (Modifica la R 60.1(a)
del RRV).

En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes ultimes. Es
podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes l’ús de l’armilla salvavides

2.- PUBLICITAT
Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb
la Reglamentació 20 de la WS i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.

3.- ELEGIBILITAT
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la
Reglamentació 19 de la WS i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
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4.- INSCRIPCIONS
Els drets d’inscripció Trofeu Primavera seran de:
Classe Europa 30 €
Classe 420 60 €
Aquets diners s’abonaran al compte bancari del club organitzador indicant nom del regatista,
número de vela i club.
Les inscripcions seran complimentades per la web del club vela blanes.

Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents
següents abans de finalitzar el termini d’inscripció:

a) Llicència federativa de l'any actual. (Foto)
b) Documentació Acreditativa de l’any de naixement.(Foto)
c) Carnet de Classe de l'any actual per 420 o Europa. (Foto)
d) Pagament dels drets d’inscripció.

- El termini d’inscripció acabarà el 7 de Febrer a les 17:00 hores
- El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després

d'aquesta data i cobrarà un recàrrec del 50% del preu de la inscripció.
- El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de

la butlleta de inscripció.

5.- REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS
Cada cap d’equip haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de
les 10:30 hores del dia d’inici de la regata.
El registre es condiciona a la signatura del full de registre, i acceptació de responsabilitat.
Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30 hores del dia d’inici de la
regata presentant la següent documentació:

a) Llicència federativa de tècnic de Nivell I o Superior, en cas que no la tinguin
s’hauran d’inscriure com a acompanyants i hauran de pagar inscripció de 30 €.

b) Identificació de l’embarcació.
c) Títol adequat pel govern de l’embarcació
d) Certificat de navegabilitat de l’embarcació.
e) Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.
f) Obligatorietat de portar una emissora VHF.

www.cvblanes.cat
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6.- PROGRAMA TROFEU PRIMAVERA N-2

- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 15:30 hores
- Hi han programades un total de 6 proves per la classe Europa i 420, 3 proves per dia.
- Es podrà navegar una quarta prova en un dia.
- Proves necessàries per a la validesa del Trofeu: 1.

7.- FORMAT DE COMPETICIÓ I RECORREGUT:
7.1 El format de competició serà en flota.
7.2 El Recorregut serà al vent.

8.- PUNTUACIÓ:
8.1 S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
8.2 Es descartarà 1 prova amb 4 proves vàlides o més.

9.- PREMIS:
S’especificaran en el TOA Virtual abans de l’inici de la primera prova del trofeu.

10 TOA i INSTRUCCIONS
10.1 El Taulell Oficial d’Avisos (TOA) serà virtual i disponible a la web de la regata.
10.3 Les Instruccions de Regates estaran disponibles a la web de l’esdeveniment, a partir de les
9h del dia 11 de Febrer del 2023 al TOA Virtual.

11 EXONERACIÓ I RESPONSABILITAT:

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

11.2 El Comitè Organitzador, els diferents Comitès, qualsevol persona i organisme involucrat en
l’organització de l’esdeveniment, rebutgen tota responsabilitat per pèrdues, danys, lesions
o molèsties, que poguessin ocasionar a persones o coses tant a terra com a mar, com a
conseqüència de la participació a les proves emparades per aquest Anunci de Regates.

11.3 Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 3 de la Part 1 del RRV que estableix:

“Es d’exclusiva responsabilitat d’un vaixell el decidir si participa en una prova o si continua en
regata”.

DATA HORA ACTE
Dissabte 11 de Febrer de 2023 9:30 a 10:30 h Registre participants
Dissabte 11 de Febrer de 2023 11:55 h Senyal atenció 1ª prova
Diumenge 12 de Febrer de 2023 11:55 h Proves
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11.4 Es recorda a tots els participants, entrenadors, tècnics i acompanyants, l’obligatorietat de
mantenir les conductes ètiques i mediambientals per preservar l’entorn. L’incompliment
d’aquesta regla pot donar lloc a una acció del Comitè de Regata ó del Comitè de Protestes.

El Real Decreto 62/2008 disposa de las condicions de Seguridad Marítima, Navegación y de
la Vida Humana en el Mar aplicables a las proves Nàutica-esportives.

11.5 El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de
Regata.(R89.2 RRV)

12 IMATGE i SO: En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD), l’informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat del CVB, la
finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió de qualsevol activitat i servei
relacionats amb el Club. Així mateix el CVB

podrà realitzar comunicacions comercials relacionades sempre amb els serveis que ofereix el
Club que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens
hagi facilitat. Així mateix, el signant cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva
imatge obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l’organització en el transcurs dels
esdeveniments de l’activitat, autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes i pàgina web del
CVB. L’informem també que té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició previstos en la llei mitjançant carta dirigida a CVB, Ref. Protecció de dades, Adreça:
Esplanada del Port s/n, 17300 Blanes, i que podrà revocar el seu consentiment a rebre
comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a: esportiu@cvblanes.cat. Les
seves dades personals podran ser comunicades a la FCV amb l’únic objectiu de tramitar la
corresponent llicència federativa.

13 ALTRES: El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de
Regata. (R89.2(a) del RRV)
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