
 

TROFEU TIMONER 2016 
 
En compliment de l’establert a la Regla 2 del RRV, el Club Nàutic d’Arenys de Mar es complau en 
anunciar la celebració del Trofeu Timoner per a vaixells de creuer i, conseqüentment, estableix el 
següent: 
 

ANUNCI DE REGATA 
 
El Club Nàutic de Arenys de Mar en el seu objectiu i voluntat de promoció de la navegació en tot 
tipus de vaixells i categories, anuncia la celebració del trofeu timoner en la seva tercera edició, 
orientat als vaixells i tripulacions de la classe creuer, amb o sense experiència prèvia en  la 
participació de regates. 
 
1. UBICACIÓ 
Les proves es disputaran en aigües properes a Arenys de Mar. 
 
2. REGLAMENTS 
 
2.1 Les proves es correran sota el RRV de la RFEV, el Reglament Tècnic de Creuers de la FCV. Les 
Instruccions i les seves possibles modificacions prevaldran sobre aquest Anunci de Regata. 
 
3. INSCRIPCIONS 
3.1 Poden participar els velers inscrits segons les normes d’aquest Anunci de Regata. 
 
Les inscripcions s’ompliran en el formulari adient i es faran arribar a la oficina del Club en mà o per 
correu electrònic a l’adreça vela@cnarenys.com. 
 
Els drets d'inscripció serà de 85€  per el total de les sis proves del trofeu pagats al moment de la 
inscripció o, alternativament, de 20 € per prova si no es vol fer la inscripció per la totalitat de les 
proves a ser abonat abans del inici de la prova.  
 
Es podrà participar en una o mes regates que composen el Trofeu Timoner puntuant pel trofeu de 
cada categoria i per cada regata que es participi, las que no es participi es considerarà DNC. 
 
El pagament de la inscripció es farà per càrrec en compte corrent, en efectiu a la Oficina del Club o 
mitjançant transferència al compte de Banc Sabadell ES09 0081 0103 2100 0127 0028, indicant la 
classe i el nom de l’embarcació. 
 
3.2 El Comitè organitzador podrà exigir la presentació de documents justificatius de les dades 
incloses als formularis d’inscripció. 
4. PROGRAMA DE LES PROVES 
 
4.1 S’estableix el següent calendari de proves a confirmar: 
 

Prova DIA Mes Recorregut 

Nº 1 01 MAIG Arenys 

Nº 2 14 MAIG Arenys 

Nº 3 04 JUNY A confirmar 

Nº 4 10 SETEMBRE A confirmar 

Nº 5 16 OCTUBRE A confirmar 

Nº 6 12 NOVEMBRE A confirmar 
 



 

4.2 Els actes programats per a les jornades de competició son els següents: 
 
Cada un dels dies corresponents a cada prova, s’oferirà als participants una xerrada d’un tema 
d’interès pels navegats a càrrec d’una empresa del sector nàutic, de jutges de la federació, o 
regatistes experts, per explicar regles de competició, tècniques de regata, explicacions del material 
mes adient per navegar, trimatge de veles, electrònica de navegació, etc. 
 

Dia Hora Acte 

Dissabte o 
Diumenge 

09.45 h. Reunió de Patrons 

10:00 h. 
XERRADA TÉCNICA DE 

INTERÈS 

Hora Acte 

11:30 SENYAL DE ATENCIÓ 

13:30 h. 
LÍMIT HORARI PER 
DONAR SORTIDA 

 
Al finalitzar la regata de cada prova, prèvia reserva, el Club Nàutic  d’Arenys oferirà un dinar al restaurant del club 
a un preu adequat, per qui vulgui gaudir del dinar “post regata”. 
 
4.3 En cas de participants provinents d’altres ports, que han d’estar prèviament inscrits,  hauran de 
comunicar al Comitè de Regata pel canal 9 VHF la intenció de participar a la prova si no han amarrat el 
dia abans al Club.  Si no es pot celebrar la prova el dia previst, quedarà definitivament anul·lada, 
llevat d’indicacions expresses contraries del Comitè. 
4.4 No es donarà Senyal d’Atenció més tard de les 13:30 hores. 
 
Si no es pogués celebrar la prova per manca o excés de vent el Club Nàutic de Arenys oferirà una 
ampolla de vi per cada tripulació del vaixell inscrit i que es quedi a dinar al club 
 
5. SISTEMA DE PUNTUACIÓ, GRUPS I CLASSIFICACIONS: 
 
5.1 S’estableixen els següents grups de classificació (mínim dos per Classe): 
Grups 0, 1, 2, 3, per tripulacions complertes, solitari, solitari a dos i solitari a tres, en funció del 
numero de tripulants per vaixell o del tall que se estableixi pel ràting dels vaixells. 
 
5.2 El ràting serà  l’estimat que proporcionarà gratuïtament el Club Nàutic d’Arenys als participants. 
 
5.2 La classificació de cada prova serà en temps compensat, pels grups i classes establertes. 
S’aplicarà el sistema de puntuació baixa segons l’Apèndix A4.1 del RRV.  Serà guanyador el iot amb 
la puntuació més baixa.  En la mesura possible s’aplicarà el vent mig de la prova. 
Si un vaixell, durant el decurs del trofeu, canviés de grup per canvis en el nombre de tripulants, es 
comptabilitzarà com d.n.c. a les proves que no hagi participat i obtindrà els punts segons els 
resultats de las següents proves. 
 
5.3 Opcionalment, en funció del interès que es creï a la flota de participants, es crearan grups de 
vaixells assignant-los un “coach” que els ajudarà en la millora de la seva tècnica i tàctica de regates 
 
5.4 Els “coachs” serà navegants amb experiència prèvia de regates, validats pel Club Nàutic 
d’Arenys, i competiran entre ells per la classificació dels seus “EQUIPS” 
 
5.5 Addicionalment a la classificació de cada prova hi haurà una classificació general pel conjunt del 
Trofeu Timoner. 
 
 
 
5.6 En cas de més de deu embarcacions a una Classe, es podrà subdividir en funció dels ràtings a 



 

criteri del Comitè. 
 
5.7 Per desfer possibles empats s’aplicarà la Regla A7 o A8 del RRV, segons correspongui. 
5.8 Hi haurà un descart per cada 3 proves finalitzades. 
 
6. TROFEUS 
Hi haurà un Acte d’entrega de premis al finalitzar el Trofeu. S’avisarà oportunament del lloc i data. 
 
7. AMARRAMENTS 
El Club podrà facilitar fins a una setmana d’amarrament abans i després de cada prova sense càrrec 
per a les embarcacions que participin en la regata, sempre que s’hagin inscrit amb dues setmanes 
d’antelació i estiguin correctament inscrits i abonats els drets. 
 
8. RESPONSABILITAT 
Els participants a la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Club organitzador, així 
com qualsevol persona o entitat que participi en l’organització, es descarrega expressament de 
responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i molèsties que poguessin esdevenir durant la 
competició, i es remarca expressament 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”. 
 
Sent un club que ens estimem la pràctica de la vela a les categories de vela lleugera, volem 
col·laborar amb la federació catalana de vela en aquesta missió i es per això que, amb el seu ajut en 
forma de quotes reduïdes per las llicencies, demanem a tots els participants que estiguin federats. 
 
*NOTA: VEURE TAULA DE OPCIONS DE LLICENCIES I PREUS AL FINAL DEL ANUNCI 

 
EN COMPLIMENT DEL R.D. 32/2008 DEL 25 GENER, TOTES LES EMBARCACIONS TENEN QUE 
DISPOSAR DE UNA ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT EN ELS TERMES QUE ESTABLEIX AL 
ARTICLE 6. 
  

*Modalitats i Preus 2016 

NAVEGA Club Indep.  

Directiu de Club 42 € - 
Esportista 

  
Sènior (ES) 62 € 99 € 
 Juvenil (EJ) 42 € 77 € 
 Infantil (EI) 35 € 55 € 
Convidat de Regata (2) 20 € 
Convidat de Creuer 1 dia (3) 5 € 
Tripulant de Creuer N3 (4) 35 € 

    
(2) Vàlid pel que duri el trofeu  per a qualsevol classe 

(3) Vàlid per a 1 dia de regata en regates de Nivell 3 

(4) Vàlid per 1 any, únicament per a la classe creuer, per a les 

regates de Nivell 3 i per a 1 sol club  

 

  

 


