El Reial Club Nàutic de Barcelona, el Reial Club Marítim de Barcelona, el Club Nàutic
El Balís i el Club Nàutic d’Arenys de Mar conformen el Comitè Organitzador del
Campionat Interclubs que es complau a anunciar la XLIII edició del Campionat
Interclubs Trofeu Jordi Vives per a iots de creuer i, en compliment de la regla 89 del
Reglament de Regates a Vela, publica el present Anunci de Regata, amb la col·laboració
del Club Vela Blanes, el Club Nàutic de Premià i el CN el Masnou

ANUNCI DE REGATA
1. UBICACIÓ
La quaranta-tresena edició del Campionat Interclubs tindrà inici dissabte 10 de Febrer
de 2018 a Barcelona i finalitzarà Dissabte 10 de Març a Arenys de Mar i es
desenvoluparà en aigües de la Zona Centre de la costa Catalana.

2. REGLAMENTS
2.1.- La competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al Reglament de
Regates a Vela 2018-2020 de la World Sailing (RRV), les Prescripcions al RRV de la
RFEV, el “Reglamento Técnico de Cruceros” de la RFEV (RTC), les regles de l’ORC
Rating System” i dels campionats ORC, el Reglament RI, aquest Anunci de Regata i les
Instruccions de Regata que el Comitè de Regates pugui establir.
2.2.- En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata s’aplicarà la regla
63.7 el RRV

3. PUBLICITAT
Els iots inscrits podran exhibir publicitat de categoria C segons la Reglamentació de la
ISAF i les prescripcions de la RFEV a l’esmentada reglamentació. De conformitat amb
aquesta mateixa normativa, el Comitè Organitzador podrà exigir als participants la mostra
de publicitat.
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4. SEGURETAT
A efectes del Reglament de seguretat totes les proves estan considerades com de 4a.
categoria.
5. ELEGIBILITAT
5.1.- Podran participar tots els vaixells que puguin incloure’s en una de les següents
categories:


Grup Challenge: iots amb certificat de medició vigent ORC Internacional o ORC
Club o amb certificat de medició RI verificat vigents.



Grup Performance: iots amb certificat de medició vigent ORC Club o RI Estàndard o
Club, i iots sense certificat de medició que els hi serà estimat pel Comitè de Regates
d’aquest Campionat. Els vaixells que tenint un certificat ORC Internacional o RI
Verificat vulguin participar en el grup Performance podran fer-ho però se els hi
aplicarà una penalització del 20% del ràting.

6. INSCRIPCIÓ, REGISTRE I DRETS D’INSCRIPCIÓ
6.1.- El formulari d’inscripció es pot descarregar de la secció Documents de la web del
campionat, http://www.cnarenys.com/campionat-interclubs/ i s’haurà de presentar abans
de les 19:00 hores del divendres 09 de Febrer per correu electrònic a
vela@cnarenys.com, o en mà a la oficina de regates del REIAL CLUB MARITIM, DE
BARCELONA durant el registre de participants (veure punt següent d’aquest AR).
6.2.- El registre final de participants es durà a terme a la Oficina de Regata del Reial
Club Marítim de Barcelona, divendres 09 de Febrer de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 19:00
hores incloent als ja inscrits via web.
No s’acceptaran inscripcions més tard de les 19:00 hores de divendres 9 de febrer.
*Per limitació del nombre de amarres disponibles s’acceptaran un màxim de participants per rigorós
ordre de inscripció.
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6.3.- Un iot no es considerarà inscrit si manquen dades al full d’inscripció o la presentació
d’algun dels següents documents:












Fotocòpia del Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor;
Fotocòpia del Certificat de medició ORC Internacional o ORC Club o RI Verificat,
vàlids per l’any 2018 pels iots del grup Challenge.
Fotocòpia del certificat de medició ORC Club o RI Estàndard, vàlids per l’any 2018
pels iots del grup Performance, excloent els de la classe Estimada que no es
necessari.
Fotocòpia del rebut en vigor d’una assegurança de l’embarcació amb una cobertura
de responsabilitat civil per un valor mínim de tres-cents mil euros;
Fotocòpia de la titulació del patró adient al govern de l’embarcació;
Nom dels tripulants i número de les seves llicències federatives d’Esportista de l’any
2018; i
Justificant del pagament dels drets d’inscripció.
Els iots que disposant dels dos certificats, ORC i RI, així ho vulguin, podran
participar fent-los servir a la vegada i classificar-se en ambdós sistemes

6.4.- Els següents drets d’inscripció s’hauran d’abonar únicament, mitjançant transferència
al compte de BBVA ES 15 0182 1468 51 02 01 81 0308:

Grup

CHALLENGE

Classe

Import (**)

ORC 0 i 1/RI 1

300 €

ORC 2/RI 2

270 €

ORC 3/RI 3

200 €

Classe

Import (**)

ORC 0 i 1/RI 1

300 €

ORC 2/RI 2
ORC 3/ RI 3

270 €
200 €

ORC/RI ESTIMAT

230 €

Grup

PERFORMANCE
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100 €

SOLITARIS/A2

*Per limitació del nombre de amarres disponibles s’acceptarà un màxim de participants per rigorós
ordre de inscripció.

**Les inscripcions realitzades i abonades abans del 15 de Gener 2018
tindran una bonificació del 20%
7.- PROGRAMA
7.1.- El programa per cada grup serà el següent:
Data

Divendres 09 Febrer

Dissabte 10 Febrer

Diumenge 11 Febrer

Dissabte 24 Febrer

Diumenge 25 Febrer

Dissabte 10 Març

Horari
10:00 –
14:00
16:00 –
19:00

PERFORMANCE

Registre de participants RCMB

08:30 –
10:30

Esmorçar al RCMB

10:30

Reunió de patrons RCMB

12:00

PROVES: TRIANGLE OLIMPIC ADAPTAT

08:30 –
10:30

Esmorçar RCNB

10:30

Reunió de patrons RCNB

12:00

RCNB – CNEB,
TRAVESSIA COMBINADA

09:00 –
10:30

Esmorzar al CNEB

10:30

Reunió de patrons CNEB

12:00

TRAVESSIA COMBINADA CNEB – CNP

09:00 –
10:30
10:30

Reunió de patrons al CNP

12:00

TRAVESSIA COMBINADA CNP - CNAM

09:00 –
10:30

Esmorçar al CNAM

10:30
12:00
Al arribar
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Esmorçar al CNP

Reunió patrons CNAM
Proves CNAM
TRIANGLE OLIMPIC ADAPTAT
Pica Pica i entrega de Premis

Participen

Sopar de cloenda del Campionat Interclubs
RCMB – Reial Club Marítim Barcelona RCNB – Reial Club Nàutic Barcelona
CNP – Club Nàutic Premià
CNAM – Club Nàutic Arenys de Mar

CNEB – Club Nàutic el Balís

ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I ESPORTIVES PREVISTES:
Com a complement de les activitats esportives, es preveu organitzar “sopars de
regata”, als restaurants del RC Marítim de Barcelona, CN Premia i sopar de cloenda
del Campionat al CN Arenys de Mar amb un cost assequible pels assistents.
Es demanarà als participants que realitzin la reserva, als esdeveniments que
estiguin interessats, en el moment de la formalització de la inscripció per facilitar la
organització dels mateixos.
Las setmanes que no hi ha proves del Campionat, el Club en el que estiguin els iots
amarrats convidarà a participar a les regates socials y entrenaments que
organitzen.
8. INSPECCIONS DE MESURAMENT I SEGURETAT
8.1.- Es podran efectuar comprovacions dels certificats de mesurament pel Comitè de
Mesurament.
8.2.- Es podran efectuar controls diaris de mesurament i d’elements de seguretat durant
els dies de competició.
9. PUNTUACIÓ:

9.1.- Serà d’aplicació el Sistema de Puntuació Baixa del Apèndix A4 del RRV.
9.2.- La puntuació total de cada embarcació en el grup Challenge i Performance
que estan programats per un màxim de vuit proves, serà la suma de totes les
puntuacions obtingudes, excloent la pitjor puntuació quan s’hagin realitzat cinc o
més proves.

Col·laboren
Pàgina 5 de 11

Participen

10. CLASSIFICACIONS
10.1.- Grup Challenge
10.1.1.- S’estableixen les següents classes pel Grup Challenge:
Classe
0
1
2
3
4
Vintage

Classes
RI 0
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4

GPH (*)
Menys de 505 segons per milla
Entre 505 < 575.0 segons per milla
Entre 575 < 605.0 segons per milla
Entre 605 < 645.0 segons per milla
Entre 645 < 700.0 segons per milla
Vaixells amb botadura igual o anterior a
1992.

Bandera
“W” del CIS
“T” del CIS
“R” del CIS
“K” del CIS
“E” del CIS
“O” del CIS

TCF MIG (*)
TCF ≤ 1,190
1,050 < TCF ≤ 1,190
0,980 < TCF ≤ 1,050
0.910 < TCF ≤ 0,980
TCF ≤ 0,910

Bandera
“U” del CIS
“T” del CIS
“R” del CIS
“K” del CIS
“W” del CIS

* Aquestes taules queden subjectes a la possible actualització que vingui donada
per el estament corresponent abans del inici del Campionat.
10.1.2.- Si una classe del Grup Challenge no compta amb un mínim de cinc
embarcacions inscrites es podrà ajuntar amb una altra, a criteri del Comitè
Organitzador segons el punt 200 del RTC.
10.1.3.- Per a les compensacions de temps s’utilitzarà el barem simplificat OSN a les
regates costaneres. A les proves sobrevent/sotavent serà criteri inapel·lable del Comitè
de Regata optar per la classificació per trams Performance Line o pel nivell simplificat
ISN.
Pel sistema de compensació RI es comptabilitzarà sempre amb temps sobre distancia.
10.2.- Grup Performance
10.2.1.- S’estableixen les següents classes pel Grup Performance:
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Classe
0
1
2
3
4
Vintage

GPH (*)
Menys de 505 segons per milla
Entre 505 < 575.0 segons per milla
Entre 575 < 605.0 segons per milla
Entre 605 < 645.0 segons per milla
Entre 645 < 770.0 segons per milla
Vaixells amb botadura igual o anterior a
1992.

Classes
RI 0
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
Solitaris i A2
Estimada

TCF MIG (*)
TCF ≤ 1,190
1,050 < TCF ≤ 1,190
0,980 < TCF ≤ 1,050
0.910 < TCF ≤ 0,980
TCF ≤ 0,910
Per embarcacions amb qualsevol TCF
i un o dos tripulants, comptant el patró
GPH o TCF estimat pel Comitè de
Regata

Bandera
“W” del CIS
“T” del CIS
“R” del CIS
“K” del CIS
“E” del CIS
“O” del CIS
Bandera
“U” del CIS
“T” del CIS
“R” del CIS
“K” del CIS
“W” del CIS
“V” del CIS
“O” del CIS

* Aquestes taules queden subjectes a la possible actualització que vingui donada
per el estament corresponent abans del inici del Campionat
10.2.2.- Si una classe del Grup Performance no compta amb un mínim de cinc
embarcacions inscrites es podrà ajuntar amb una altra, a criteri del Comitè
Organitzador segons els punts 200 i 207 del RTC.
10.2.3.- Les classe Estimat es podran agrupar entre elles. Serà decisió inapel·lable del
Comitè de Regata decidir sota quin sistema de compensació de temps conjunt
navegaran les dues flotes. La decisió es publicarà al TOA a partir de les 19:00 del
divendres 9 de febrer un cop tancat el termini d’inscripció marcat en el punt 6.1
d’aquest Anunci de Regata
10.2.4.- Per a les compensacions de temps s’utilitzarà el sistema de Temps sobre
distància segons el punt 209 del RTC per les classes RI i per les classes ORC les
compensacions de temps que utilitza el barem simplificat OSN a les regates
costaneres.
Els triangles, cas de ser-hi, es correran en ISN i les travesses costaneres amb OSN.
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Pel sistema de compensació RI es comptabilitzarà en Temps sobre Distancia en
recorreguts costaners i Temps Sobre Temps per triangles i Barlovent Sotavents.
10.2.5.- EQUIPS:
S’estableix una classificació anomenada Challenge Interclubs-Trofeu Jordi Vives per
a equips de tres vaixells amb tripulació del mateix club que no competeixin a la
mateixa classe, dos en el Grup de Challenge i un altre del Grup Performance o al
reves, indicant en el moment d’inscriure’s, el sistema de compensació que farà servir
cada vaixell durant tot el campionat per aquest trofeu per equips.
En aquesta classificació puntuen els tres iots a totes les proves i el guanyador serà
l’equip amb menys punts. Els possibles empats es resoldran aplicant l’apèndix A del
RRV. No hi ha límit als equips que cada club pot presentar, però els armadors hauran
de ser socis del club que representen.
10.2.6. La inscripció dels equips serà avalada pel Comodor o representant
corresponent, i s’haurà de formalitzar no més tard de les 19 hores de divendres 9 de
febrer.

10.3.- El Club guanyador del 43è. Campionat Interclubs -Trofeu Jordi
Vives serà el del Equip campió.
11. SISTEMA DE PENALITZACIONS
La regla 44.1 del RRV es modifica de manera que la penalització de Dos Girs es
substitueix per la penalització d’Un Gir segons la regla 44.2 del RRV.

12. AMARRAMENTS
Els iots inscrits tenen amarrament gratuït al Reial Club Marítim de Barcelona i al Reial
Club Nàutic de Barcelona del Dissabte 03 al Diumenge 11 de Febrer, al Club Nàutic El
Balís del Diumenge 11 al Dissabte 24 de Febrer, al Club Nàutic Premia del Dissabte 24 al
Diumenge 25, al Club Nàutic de Arenys del Diumenge 25 al Diumenge 11 de Març.
Taula Síntesi dels dies de amarrament:
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AMARRES SINTESI
03 Feb al 11 Feb
11 Feb al 24 Feb
24 Feb al 25 Feb
25 de Feb al 11 Març

RCMB i RCNB
CNEB
CNP/Marina Premià
CNAM

RCMB Reial Club Marítim de Barcelona
RCNB Reial Club Nàutic de Barcelona
CNEB Club Nàutic El Balís
CNP Club Nàutic Premià
CNAM Club Nàutic Arenys de Mar

13. RESTRICCIONS DE VARADA
No hi ha restriccions.
El Comitè Interclubs i els Clubs col·laboradors faran les gestions necessàries per
intentar arribar a un acord de col·laboració amb els varadors de Premià, Balís i
Arenys per que ofereixin unes tarifes de varada i kartcher a preu especial pels
participants del Campionat.
14. EQUIPS DE BUCEIG I PANTALLES PLÀSTIQUES
Per part del Comitè Interclubs no hi ha restricció, com organitzador del Campionat, per
tant és permès, des de la perspectiva del Campionat, tot tipus de sistemes, sempre que
compleixin les normes de seguretat establertes al port d’amarratge, en el ben entès que el
Comitè Interclubs i els altres Clubs que col·laboren en el esdeveniment queden lliures de
qualsevol tipus de responsabilitat.
15. PREMIS
15.1.- Es lliuraran els següents trofeus pels iots disputant la Categoria Challenge:






Als 3 primers de la classificació final de cada classe, de conformitat amb el punt
10.1.1 d’aquest Anunci de Regata
Al primer classificat de la general ORC
Al primer classificat de la general RI
Al Club guanyador del Trofeu Jordi Vives – Challenge Interclubs de conformitat
amb el punt 10.1.4 d’aquest Anunci de Regata.

15.2.- Es lliuraran els següents trofeus pels iots disputant la Categoria Performance:
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 Als tres primers de la classificació final de cada classe, de conformitat amb el punt 10.2.1
d’aquest Anunci de Regata
 Al primer classificat de la general ORC
 Al primer classificat de la general RI
 Al Guanyador de la categoria “Vintage”
16. DRETS D’IMATGE

16.1.- Els drets d’imatge pertanyen en exclusiva al Comitè Organitzador i podran
ser cedits a la Federació Catalana de Vela, les empreses patrocinadores, als
participants o a qualsevol altre entitat que el Comitè organitzador consideri
oportuna.
16.2.- Els participants autoritzen al Comitè Organitzador que el seu nom, imatge o
el de l’embarcació en la que participen puguin ser utilitzats en qualsevol muntatge
de text, fotografia o vídeo per ser publicat o difós per qualsevol mitjà de
comunicació.
17. MODIFICACIONS D’AQUEST ANUNCI DE REGATA
17.1.- El Comitè organitzador es reserva el dret de modificar aquest Anunci de Regata
17.2.- Qualsevol modificació d’aquest anunci realitzada abans del 11 de febrer de 2017
es publicarà segons la regla 89.2(b) del RRV en la pàgina web del campionat:
http://www.cnarenys.com/campionat-interclubs/

18. INSTRUCCIONS DE REGATA
18.1.- Les Instruccions de regata es podran recollir en la Oficina de Regata del Club
Nàutic de Arenys de Mar a partir de les 10:00 hores del divendres 9 de febrer o consultarles, a partir de la mateixa hora i data, a través de la web del campionat:
http://www.cnarenys.com/campionat-interclubs

18.2.- El TOA estarà publicat, en cada jornada, a cadascun dels Clubs on s’hagi de
donar la sortida de la jornada corresponent. No s’admetran reclamacions pel fet del
desconeixement del anunciat i publicat al TOA
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18.3.- No s’acceptaran reclamacions pel fet de que un iot hagi amarrat en un port diferent
del de la sortida que serà on es penjarà el TOA.
19. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els participants al Campionat 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 del Campionat 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: “El armador de un vaixell és
l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”.
20. INFORMACIÓ EXTRA
Per més informació: http://www.cnarenys.com/campionat-interclubs/

Arenys de Mar, Novembre 2017
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