
 

XXII SINGLADURES COSTA DAURADA 

III TROFEU VELAS JB 

 

 

El Club Nàutic Cambrils, amb la col·laboració del Club Nàutic Vilanova, Port Torredembarra, Club 

Marítim de Torredembarra i Club Nàutic L'Ametlla de Mar, anuncia, la celebració de les  XXII 

SINGLADURES COSTA DAURADA- III Tofeu velas JB per als dies 17 al 20 d’abril de 2014 establint el 

següent: 

 

 

ANUNCI DE REGATA 
 

 

1.- REGLAMENTS. 

 

La Regata es regirà per 

 El RRV. 2013-2016 de la ISAF 

 El Reglament de seguretat de la ISAF 

 El Reglament  Tècnic de Creuers de la R.F.E.V.  

 El Reglament de Medició ORC.  

 La Guia Esportiva de la F.C.V. 

 Aquest Anunci de Regata i, 

 Les Instruccions de Regata i les seves modificacions. 

Pel que respecta a publicitat s’aplica la reglamentació 20 de l’ISAF i les prescripcions de la RFEV, 

quedant obligats els participants, si s’escau, a dur la publicitat que el Comitè organitzador pogués 

establir. 

 

 2.- PROGRAMA 

 

DATA SEU ACTIVITAT/RECORREGUT HORA 

 

17 d’abril 

 

 

CN Vilanova 

 

Registre de participants De 09.00h a 11.00h 

Reunió de patrons 11.00h 

CN Vilanova-Port Torredembarra 

(15.50nm) 

12.00h 

18 d’abril Port 

Torredembarra 

Port Torredembarra-CN Cambrils 

(17.00nm) 

12.00h 

19 d’abril CN Cambrils CN Cambrils-CN l’Ametlla de Mar 

(16.00nm) 

12.00h 

 

20 d’abril 

CN l’Ametlla de 

Mar 

CN l’Ametlla de Mar – CN Cambrils 

(16nm) 

12.00h 

CN Cambrils Repartiment de premis Aprox 17.30h 

 

La regata serà vàlida amb una única prova celebrada. 

No es descartarà cap prova. 

 

3.- SEGURETAT 

 

A efectes de reglament de Seguretat, les proves d’aquesta regata estan considerades com a 3a. 

Categoria. Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent en el canal 72 VHF mentre 

estiguin en regata. 
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4.- INSCRIPCIONS I REGISTRE 

 

Les inscripcions es faran per escrit amb el formulari oficial, adreçat a: 

 

CLUB NÀUTIC CAMBRILS 

Passeig Miramar, 5;  43850 Cambrils 

Fax: 977.36.26.54; mail. esportiva@clubnauticcambrils.com  

 

 

Les inscripcions s’hauran d’acompanyar de les fotocòpies de: 

 Certificat ORC Club 

 Assegurança de l’embarcació amb el rebut en vigor corresponent, 

 Certificat de navegabilitat de l’embarcació, 

 Titulació del patró, 

 Llicències 2014 de tots els regatistes 

 

El termini per a inscriure’s conclou a les 19:00 hores del divendres 7 d’abril 

El registre d’inscripcions, així com la retirada de la corresponent documentació es realitzarà a 

l’oficina esportiva del CN Vilanova el dia 17 d’abril de 09:00 a 11:00 hores.  

 

5.- DRETS D’INSCRIPCIÓ 

 

Els drets d’inscripció pels socis del CN Cambrils, CM Torredembarra, CN Ametlla de Mar  i CN 

Vilanova son:  

 100 € per patró i tripulant (Els menors de 10 anys no paguen) 

 

Per la resta d’embarcacions, els drets d’inscripció seran: 

 120 € per patró i tripulant (Els menors de 10 anys no paguen) 

 

L’abonament d’aquest import es pot fer per transferència bancària al compte:    

0075 0986 19 0601046708 

 

6.- GRUPS I CLASSIFICACIONS. 

 

 Els Grups i Classes  s’establiran a criteri del CR un cop tancades les inscripcions. 

 Podrà haver classificació per solitaris / A2 

 La classificació de cada prova serà en temps compensat . 

 S’aplicarà l’apèndix A.4, Puntuació Baixa, del RRV 

 

7.- PREMIS 

 

S’indicaran en les Instruccions de Regata  

 

8.- RESPONSABILITAT 

 

 Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 

mailto:esportiva@clubnauticcambrils.com
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 El Comitè Organitzador, així com qualsevol persona o Entitat que participi en l’organització 

de la regata, es descarrega expressament de qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, 

lesions o molèsties que poguessin esdevenir durant la participació en la mateixa. 

 El Comitè Organitzador vol remarcar el que es disposa en 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”. 

 

9.- En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata, prevaldran aquestes 

darreres i les seves possibles modificacions. 

 

Cambrils, 1 de febrer de 2014 


