
 

 

 

TROFEU COSTA DE BARCELONA - MARESME 

 

COMUNICAT DEL COMITÉ ORGANITZADOR  

 El senyor Toni Guiu  ha posat en coneixement del Comitè organitzador que 
l'embarcació Dimna ha participat i ha estat classificada en la regata amb un 
certificat que no es el certificat vàlid pel 2014. 

 Fetes les comprovacions pertinents, es constata aquesta anomalia, per la 
qual cosa s’obra una investigació sobre els fets ocorreguts i es demanen les 
explicacions oportunes a l'armador del Dimna. Aquestes explicacions si be 
demostren que no hi ha mala fe per part de l'armador, també fan palès que no 
ha complert en tot el que exigeix l'Anunci de Regata. 

 Originalment, el Dimna es va inscriure en el grup ORC, però al no haver 
més que dos vaixells inscrits en ell no va ser possible formar grup, per la qual 
cosa es va donar l’oportunitat de participar amb certificat RI. L’armador és soci 
de la RANC, per la qual cosa té dret al seu certificat RI. El Comitè organitzador 
va sol·licitar a la RANC el certificat RI pel 2014 per a l’embarcació Dimna, 
trametent la RANC al Comitè organitzador els dos certificats RI vàlids només per 
aquesta regata (motiu pel que no surten a la relació de ràtings emesos): el de 
tripulació complerta i el de reduïda. 

 Per error, es va utilitzar per part del Comitè organitzador el ràting de 
tripulació reduïda, origen de tot el error. 

 Ningú durant el desenvolupament de la regata va fer cap protesta en 
aquest sentit dins dels terminis establerts. 

 El Comitè organitzador reconeix que no va detectar aquesta anomalia i per 
tant assumeix la seva responsabilitat en la part que li pertoca i : 

DECIDEIX: 

 Atenent als fets i a les explicacions donades per l'armador, no es 
desqualifica al Dimna i es rectifiquen les classificacions atribuint  al Dimna el 
ràting RI 2014 que li correspon. 

 S’adjunten les classificacions rectificades en conseqüència. 

 

El Comité Organitzador del Trofeu Costa de Barcelona – Maresme  

       Premiá de Mar, 18 de Març de 2014 


