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ANUNCI DE REGATA 
 
El Club Nàutic Premià, per delegació de la Federació Catalana de Vela, d’acord 
amb el que es disposa a la regla 89 del RRV de la World Sailing, es complau en 
anunciar i organitzar la celebració del Campionat de Catalunya RI per a iots de 
Creuer RI Tripulació i Copa Catalana RI per iots en Solitari i A2. 
 
1. UBICACIÓ  
Les proves es celebraran els dies 10 i 11 de juny de 2023, en aigües properes a a 
Premià de Mar. 
 
2. REGLAMENTS  
Aquesta regata es regirà per els següents reglaments: 
2.1 Reglament de regates a Vela 2021- 2024. 
https://www.rfev.es/default/reglamentos/index/id/41 
2.2 Preinscripcions de la RFEV. 
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_3219_20210101121551_es.pdf 
2.3 Guia Esportiva de la FCV. 
https://vela.cat/ca/documents-4?id_directory=2 
2.4 Reglament Seguretat WS. 
https://www.sailing.org/inside-world-sailing/rules-regulations/offshore-special-regulations/ 
2.5 “Reglamento Técnico y Competiciones de Cruceros” 2021-2024 de la RFEV (RTCC)  
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_5206_20210107101531_es.pdf 
2.9 Reglament de Medició RI vigent.  
htt9p://ranc.es/reglamentos/ri-reglamentos/ 
2.7 “Reglamento para la organización de regatas en RI” vigent 
http://ranc.es/wp-content/uploads/2011/07/REGLAMENTO-PARA-LA-ORGANIZACI%C3%93N-DE-
REGATAS-EN-RI-2017.pdf 
2.8 El Reglament Internacional per la Prevenció d’Abordatges en el mar (RIPA). 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-15605 
2.9 El Reial Decret 62/2008 de 25 de gener de 2008. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2112 
2.10 El present Anunci i les Instruccions de Regates 
https://nauticpremia.net/formulari-regates-flota-creuer/ 
 
2.11 En la RRV 90.3(e)(3) es d’aplicació.  
2.12 La regla RRV 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a 
la regla RRV 61.1 (a) “Immediatament després d’acabar el vaixell protestant 
informarà al vaixell d’arribades del Comitè de Regates sobre la seva intenció de 
protestar e identificarà als vaixells contra els quals te intenció de protestar”. 
2.13 Una embarcació participant que hagi infringit una regla de la Part 2 tindrà una 
Penalització d’un Gir. Això modifica la regla RRV 44.1. 
En les regles que es regulin aquesta regata amb la notificació [NP] fa referencia 
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que una infracció sobre aquesta regla no serà motiu de protestes entre barcos. 
(Modifica la RRV 60.1 (a)) 
 
3. PUBLICITAT  
D'acord amb la reglamentació 20 de la WORLD SAILING i les prescripcions de la 
RFEV, queden obligats els participants, si escau, a dur la publicitat que el Comitè 
Organitzador pugui establir.  
 
4. INSTRUCCIONS DE REGATA 
Les IR estaran disponibles a partir del dia 7 de juny de 2023 en el següent enllaç:  
 https://nauticpremia.net/campionat-ri/ 
 
5. COMUNICACIONS 
El TOA virtual es troba en el següent enllaç:   
 https://nauticpremia.net/campionat-ri/  
 
6. ELIGIBILITAT i CLASSES PARTICIPANTS  
Aquesta regata es tancada per embarcacions de creuer amb certificat de rating 
RI vigent.  
Hi podran participar totes les classes definides en el “Reglamento para la 
organización de regatas en RI”. Es formaran els grups d’acord amb les norma 202.1 
del “Reglamento para la organización de regatas en RI” vigent.  
 
GRUP TRIPULACIÓ per a embarcacions amb 3 o més tripulants amb rating verificat 
de l´any en vigor. 
 
GRUP SOLITARIS / A DOS per a embarcacions amb tripulació reduïda amb patró i 
patró i tripulant. En cas que no hi hagi mínim de 5 embarcacions per cada un dels 
grups (solitari / A Dos) es realitzarà sortida conjunta.  
 
 
7 INSCRIPCIONS i REGISTRE DE PARTICIPANTS  
7.1 Les inscripcions es realitzaran a través del web de la regata en el següent 
enllaç: 
 

https://nauticpremia.net/formulari-regates-flota-creuer/ 
 

La documentació que es detalla a continuació s'haurà d'enviar a l’Oficina de 
Regata del Club Nàutic Premià, personalment o per e-mail:  

CLUB NÀUTIC EL PREMIÀ. Tel. 93.752.37.87 
E-mail: esports@nauticpremia.net 

7.2 Serà responsabilitat de l’armador o representant, verificar si la inscripció s’ha 
realitzat correctament.  
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7.3 El termini d’inscripció finalitzarà el dia 7 de juny de 2023.  
7.4 Una embarcació no es considerarà inscrita si manquen dades en el full 
d'inscripció o la presentació d'algun dels següents documents:  
- Certificat de Ràting RI 
- Llicencies d’Esportista de tots els tripulants, vigents. 
- Pòlissa d’Assegurança de l’embarcació, amb el corresponent rebut de 
pagament, que cobreixi la Responsabilitat civil en competicions esportives per un 
valor mínim de 336.556,78 € 
- Certificat de navegabilitat  
- Titulació del Patró  
- Fotocopia del DNI vigent del patró i de tots els tripulants. 
- Autorització de Publicitat  
- Fotocòpia de les llicències federatives d’esportista de l’any en curs del patró i de 
tots els tripulants .  
 
8 DRETS D’INSCRIPCIÓ  
• Iots de tripulació reduïda (Solitaris i A2) 25€ x persona 
• RI  Tripulació amb iots amb tripulació 25€ x persona amb límit de 200 x 
embarcació.  
 
L ‘inscripció inclou un nombre de tripulants per embarcació, amb el màxim que 
indica el seu certificat RI.  
 
9 PROGRAMA DE PROVES I RECORREGUTS 
9.1 Programa: 

DATA SENYAL ATENCIÓ PROVES 
Divendres 9 de juny 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 Registre 
Dissabte 10 de juny 9:00 a 10:00 Registre 

10:00 Reunió de Patrons 
12:00 proves 

Diumenge 11 de juny 12:00 proves 
 
9.2 Recorreguts: 

CLASSE PROVES RECORREGUTS 
RI TRIPULACIÓ 3 BASTONTS O COSTERA 
RI (SOLITARIS/ADOS) 2 COSTERA (entre 40 i 60 milles) 

 
9.3 La regata serà vàlida amb 1 prova finalitzada.  
9.4 Hi ha previstes 2 proves per Tripulació Reduïda i 3 per RI Tripulació. 
9.5 No hi haurà cap descart. 
9.6 El RIPAM s’aplicarà  
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10 CLASSIFICACIONS  
10.1 S’establiran els grups de classificació d’acord amb el Reglament. 
10.2 S’aplicarà la puntuació Baixa, d’acord amb l’Apèndix A4 del RRV.  
10.3 Pel Campionat de Catalunya puntuaran les embarcacions que competeixin 
en el GRUP TRIPULACIÓ. 
10.4 Per la Copa Catalana puntuaran les embarcacions que competeixin en 
REDUIDA (Solitaris i A2). 
 
11 INSPECCIONS DE SEGURETAT I CONTROLS DE LES DADES DELS CERTIFICATS  
11.1 No es podrà modificar el certificat de medició després de les 23:00 hores del 
dia 9 de juny de 2023.  
11.2 Es podran establir controls diaris a partir de l’inici de la regata.  
11.3 Les embarcacions participants hauran de romandre a l’aigua en tot moment 
durant el campionat i no podran ser tretes fora a no ser per causa major de 
seguretat o sota autorització prèvia del Comitè de Regata.  
 
12 DRETS D’ AMARRAMENT  
Els iots participants tindran dret a amarrament gratuït a les instal·lacions del Club 
Nàutic Premià del divendres 9 de juny 2023 a partir de les 16:00 al diumenge 11 de 
juny 2023 a les 20:00 hores. 
 
13 TROFEUS  
El llistat de Trofeus es definiran a les Instruccions de Regata. 
 
14 SEGURETAT  
14.1 A efectes del Reglament de Seguretat, les proves d’aquesta regata estan 
considerades de 4ª categoria.  
14.2 Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent en el canal VHF 
designat mentre estiguin en regata.  
 
15 RESPONSABILITAT  
Tots els participants a la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El 
Comitè Organitzador, així com qualsevol persona o entitat que participi en 
l’organització de la regata, es desprèn expressament de qualsevol responsabilitat 
per pèrdues, danys, lesions i incloses molèsties que poguessin esdevenir durant la 
mateixa. Es remarca explícitament el que  
disposa en la Regla 4 del RRV, referent a “Es de la exclusiva responsabilidad de un 
barco decidir si participa en una prueba o si continúa en regata”.  
Serà responsabilitat de l’armador o responsable de cada embarcació acomplir 
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.  
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16 ACTES SOCIALS  
L'Acte de Lliurament del Campionat de Catalunya i Copa Catalana de RI, es 
publicarà en el TOA durant el transcurs del campionat.   
El Club organitzador té la facultat de poder modificar aquest Anunci de Regata, en 
cas necessari (R89.2(a) del RRV). 
 
17 MÉS INFORMACIÓ 
Per més informació, adreçar-se de correu electrònic : 
escoladevela@nauticpremia.net 
  

 
 
 

Premià de Mar, febrer 2023 


