V REGATA BLANES-MEDES-BLANES
12 i 13 Setembre 2020
Regata Puntuable CAMPIONAT de CATALUNYA de REGATES SOLITARIS i A DOS CLASSE CREUER ORC

El Club Vela Blanes d’acord amb el que es disposa en la Regla 89 del Reglament de Regates a Vela de la
WORLD SAILING, es complau en anunciar i organitzar la celebració de la “V REGATA BLANES-MEDESBLANES “ per iots de classe creuer amb certificat de ràting ORC (regata Puntuable pel Campionat de
Catalunya de Regates Solitaris i A Dos).

ANUNCI DE REGATA
00. DATA i UBICACIÓ.La prova es portarà a terme els dies 12 i 13 de Setembre de 2020 en aigües del litoral català compreses
entre els termes municipals de Blanes i Torroella de Montgrí (Girona).
01. REGLAMENTS.La competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al Reglament Regates a Vela (RRV) de la
WS 2017-2020, per les prescripcions de la RFEV, pel Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV, pel
Reglament de mesurament ORC, per la Guia Esportiva de la FCV i pel Reglament de Seguretat per a
regates d’altura de WS. En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevaldran
aquestes últimes.
02. SEGURETAT.A efectes del Reglament de Seguretat, d’aquesta regata està considerada de 4ª categoria. Tots els
participants hauran d’estar a l’escolta permanent del canal VHF assignat a la regata per Capitania
Marítima. Serà Responsabilitat de l’armador o responsable de cada embarcació complir amb les normes
legals previstes per a les embarcacions d’esbarjo, tant amb caràcter general com en especial per al seu
govern, despatx i seguretat.
03. INSCRIPCIONS i REGISTRE PARTICIPANTS
Es poden inscriure les embarcacions de creuer amb tripulació complerta, A Dos i Solitaris, amb certificat
de mesurament ORC vigent, estant limitat el nombre de participants a 30 embarcacions, que seran
acceptades per rigorós ordre d’inscripció.
Les inscripcions es faran per escrit, en el formulari oficial, adreçat a l’Oficina de Regata del Club Vela
Blanes o bé per e-mail: esportiu@cvblanes.cat
La inscripció s’haurà d’acompanyar amb les fotocòpies de:
– Certificat ORC en vigor,
– Pòlissa d’Assegurança amb el rebut en vigor corresponent,
– El certificat de navegabilitat.
- Número MMSI de la radiobalisa EPIRB.
– L´Autorització de Publicitat (si es cau)
– Full d’Inscripció complimentat
– Les llicències Federatives de tota la tripulació, vigents
– Comprovant de pagament de la Inscripció
– Relació de Tripulants amb número de Passaport o DNI i núm. de telèfon mòbil durant la Regata.
Les embarcacions participants han d’acomplir amb les NORMES DE SEGURETAT de Capitania Marítima
i el Pla de Seguretat establert pel Comitè Organitzador. El termini per a les inscripcions finalitza a les 17
hores del dia 9 de setembre de 2020.

04. DRETS D’INSCRIPCIÓ (per embarcació)
Les inscripcions s’hauran d’omplir a través del formulari adjunt; i s’hauran de trametre abans del dia 9 de
Setembre a:
CLUB VELA BLANES
Esplanada del Port s/n
17300 - Blanes (GIRONA)
TEL: 972.330.552
mail: esportiu@cvblanes.cat
Els drets d’inscripció per Tripulacions Complertes 120€, Solitaris 60€ i A Dos 90€ s’hauran d’ingressar
al següent número de compte:
La Caixa: ES8321000042410200512404
Aquestes quantitats seran abonades abans del 9 de setembre. Si aquesta inscripció es fa després
d’aquesta data el Comitè Organitzador podrà admetre-les però tindran un recàrrec del 20%.
La confirmació d’inscripcions, així com la retirada de la documentació es farà a l’Oficina de Regata
dissabte 12 de Setembre a partir de les 09:30 hores.
Tots aquells iots socis de l’ARAM tindran un 20% de descompte en els drets d’inscripció.
05. RECORREGUT
Sortida a Blanes, volta a l’arxipèl·lag de les Illes Medes deixant-les per babord i retorn a Blanes. Distància
total aproximada: 69 milles.
Està previst fer dos sortides, una per la Classe ORC.
La regata podrà ser escurçada a l’arribada a la pilona de Palamós, tant d’anada com de tornada per
motius meteorològics o de seguretat i haurà de ser informat pel Comitè de Regates almenys quan la
primera embarcació participant estigui a no menys d’una milla de distància de cada marca.
El temps serà el que estableix la norma 204 del RTC, seguint el valor de la K=2 o les 15:00 hores de
diumenge 3 de maig. El que sigui més aviat.
06. PROGRAMA i ACTES SOCIALS
Dissabte 12 de Setembre
09:30 a 11:00 hores inscripcions.
10:00 hores esmorzar.
10:30 hores, reunió de patrons..
11:55 hores, senyal d’atenció de la prova
Diumenge 13 de Setembre
Abans de les 15:00 hores, aproximadament, lliurament de premis.
07. CLASSIFICACIONS
Els Grups de Classificació seran establerts pel COMITÈ, una vegada finalitzat el termini d’inscripcions i a
la vista dels iots inscrits i que formen un grup mínim de 5.
Grup General, amb tots els participants d’acord amb el seu GPH/TCF segons el
reglament tècnic de creuers
Classe 1 : Solitari (Numeral 1 del CIS)
Classe 2 : A dos (Numeral 2 del CIS)
Classe 3: Tripulació (Numeral 3 del CIS)
7.1. En cas d’ haver més de 15 embarcacions a cada classe, es dividirà la classe en dos
grup en funció dels ràtings:
Classe ORC
Grup 1 Estarà format per embarcacions de GPH menor a 600 seg. milla
Grup 2 Estarà format per embarcacions de GPH igual o major a 600 seg. Milla
7.2 S’aplicarà l’apèndix A.4 Puntuació Baixa del RRV.

7.3 La classificació serà en temps compensat aplicant la fórmula de Temps sobre
distancia. S’aplicarà el vent mitjà en totes les proves.
08. DRETS D’AMARRAMENT
Els iots inscrits tenen amarrament gratuït al Club Vela Blanes del 5 de Setembre al 20 de Setembre. Les
embarcacions que hagin de disposar de mes dies d’amarrament podran sol·licitar-ho a la Capitania del Club.
09. TROFEUS
S’indicaran al TOA en el decurs del Trofeu i es lliuraran diumenge 13 de Setembre abans de les 15 hores
aproximadament.



Premis als 1ers, 2ns i 3ers classificats de cada grup (Solitaris, A2 i Tripulació).
Trofeu al 1er classificat membre d’ARAM

10. RESPONSABILITAT
Tots els participants a la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador, el
Comitè de Regata i qualsevol persona o entitat que participi en l’organització de la prova es descarrega
expressament de responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i molèsties que poguessin esdevenir durant o
a causa de la competició, remarcant explícitament el que disposa la Regla 4 del RRV: “Un vaixell és l’únic
responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”.
11. AJORNAMENT
La prova no podrà ser ajornada a una altra data. Si no es celebra en la data prevista quedarà anul·lada
definitivament.
12. ALTRES DADES D’INTERÉS
El Club posarà a disposició dels regatistes servei de marineria i un espai per, descansar i poder prendre
cafè i pastes durant tota la nit de la prova (nit del 2 de maig).

Blanes, Juny de 2020.

