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REGATA “UN OCEANO ENTRE NOSOTROS” 
 Club Nàutic el Masnou 

Classe CREUERS RI (1 i 2 de setembre 2018) 
 

ANUNCI DE REGATA 
 
El Club Nàutic El Masnou, d’acord amb el que es disposa en la Regla 89 del RRV de la World Sailing, es 
complau en anunciar i organitzar la celebració de la Regata “Un océano entre nosotros” al Club Nàutic el 
Masnou per a iots de Creuer sota el Sistema de Mesurament  RI , establint-hi el següent: 
 
01 UBICACIÓ 
Les proves se celebraran els dies 1 i 2  de setembre de 2018, en aigües properes a El Masnou. 
 
02 REGLAMENTS 
Aquesta regata es correrà sota les: 
- Regles segons estan definides en el Reglament de Regates a Vela (RRV) de la World Sailing 2016-2020. 
- Reglamento Técnico de Cruceros 
- Reglament RI  
Pel que respecta a publicitat s’aplica la reglamentació 20 de World sailing i les prescripcions de la RFEV, 
quedant obligats els participants, si escau, a dur la publicitat que el Comitè Organitzador pogués establir. 
 
03 INSCRIPCIONS i REGISTRE 
Podran participar-hi, les embarcacions amb certificat RI vàlid pel 2018. 
Les inscripcions es faran per escrit, en el formulari oficial, adreçat a l’Oficina de la Base Nàutica del Club Nàutic 
el Masnou per e-mail: basenautica@nauticmasnou.com. Telèfon 93.555.06.05, ext. 2. 
 
Un iot no es considerarà inscrit si falten dades al full d’inscripció o manca la presentació d’algun dels següents 
documents: 
- Fotocòpia del certificat de mesurament en vigor 
- Fotocòpia de les llicències federatives d’esportista 2018 del patró i els tripulants 
- Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor 
- Fotocòpia del títol del patró adient per al govern de l’embarcació, en vigor 
- Pòlissa d’assegurança de l’embarcació en vigor  
- Justificant de pagament dels drets d’inscripció 
- Autorització, si s’escau, per exhibir publicitat 
 
El termini per a fer les inscripcions serà a les 18 hores del divendres dia 31 d’Agost de 2018.  
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’ampliar el termini de les inscripcions.  
 
A partir de dimecres 29 d’agost també podreu descarregar-vos les Instruccions de regata al website 
www.nauticmasnou.com.   No es donaran còpies impreses. 
 
 
05 PROGRAMA DE PROVES 
Dissabte 1:  12.00 h Senyal d’atenció de la prova del dia.  
Segons previsió meteorològica es podrà competir en  Triangle o  Sobrevent -Sotavent o  Travessa. 
La regata serà vàlida amb 1 prova finalitzada. 
Hi haurà programades un màxim de 2 proves. No  hi haurà descart. 
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Diumenge 2: Dia de reserva.  En cas de no poder disputar-se la regata el dissabte dia 1,  es disposarà del 
diumenge dia 2 a les 12h,  com a data alternativa. 
No es podrà donar cap senyal de sortida més tard de les 18h. 
 
 
06 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ I IDENTIFICACIÓ 
La puntuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa del RRV. La classificació serà en temps 
compensat aplicant el sistema de Temps sobre Distancia. 
Per formar Grup hauran d’inscriure’s un mínim de 5 iots del mateix Grup.  
 
07 DRETS D’AMARRAMENT 
Els iots participants que necessitin amarrament al Port del Masnou, ho hauran de sol·licitar per escrit en el 
moment de realitzar la inscripció (abans de les 18:00h. del dimecres 29 d’Agost de 2018), altrament 
l’organització no podrà assegurar un lloc d’amarrament.  L’ús d’amarrament a les instal·lacions del Port 
Masnou, serà exclusivament per les nits del 31 d’agost i 1 de setembre. 
Es lliurarà un únic tiquet de pàrquing de cotxe i per regatista (vàlid per dissabte i diumenge). 
 
08 ACTES SOCIALS 
Cadascun dels armadors participants, comptareu amb dues invitacions per a la pre-estrena del film el dissabte 
1 de setembre a les 22h a les instal·lacions de la Seu social del Club Nàutic El Masnou. 
 
09 SEGURETAT 
A efectes del Reglament de Seguretat, les proves d’aquesta regata estan considerades com de 4ª categoria. 
Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent en el Canal VHF assignat i indicat en les Instruccions 
de Regata mentre estiguin en regata. 
 
10 RESPONSABILITAT 
Tots els participants en 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 descarrega expressament de 
qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i incloses molèsties que poguessin esdevenir durant la 
mateixa. Hom remarca explícitament el que es disposa en la Regla 4 del RRV, referent a “ Un vaixell és l’únic 
responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”. 
Serà Responsabilitat de l’armador o responsable de cada embarcació complir 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. 
 
11 DISCREPÀNCIA 
En cas de discrepància entre aquest anunci i les instruccions de regata, prevaldran aquestes darreres i les 
seves eventuals modificacions. 
El Club Organitzador te la facultat de poder modificar aquest Anunci de Regata, en cas necessari. (R89.2(a) del 
RRV). 
 
12 DRETS D’IMATGE 
L’empresa distribuïdora VÉRTICE CINE i VÉRTICE 360 podrà enregistrar la regata.  Aquestes imatges podran 
ser utilitzades posteriorment, sota els seus criteris, per a la promoció de la pel·lícula “Un océano entre 
nosotros”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un océano entre nosotros”, una pel·lícula britànica protagonitzada pels actors internacionals, Colin Firth i Rachel Weisz. 

 


