
 

II REGATA SAILING MEETING - PORT GINESTA 
Copa Catalana de Creuers ORC 

Port Ginesta, 11 i 12 d’abril de 2015 
 

 
 

   
 

ANUNCI DE REGATA 
 
 
El Club Marítim Port Ginesta organitza la segona edició de la  
Regata Sailing Meeting - Port Ginesta, de nivell 2 i 
vàlida per a la Copa Catalana de Creuers (zona sud), per a 
iots sota el sistema de mesurament ORC. També hi podran 
participar  iots del grup Promoció. 
 
01 UBICACIÓ 
 
Les proves se celebraran en aigües properes a Port Ginesta 
els dies 11 i 12 d’abril de 2015. 
 
02 REGLAMENTS 
 
Aquesta Regata es correrà sota el:  
 
- Reglament de Regates a Vela 2013-2016 de la ISAF (RRV),  
- les Prescripcions al RRV de la RFEV i la FCV,  
- el Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV, 
- les regles de l’ORC Rating System i dels campionats ORC,  
- aquest Anunci de Regata, 
- i les Instruccions de Regata. 
 
03 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 08 VHF mentre estiguin en regata. 

 
04 INSCRIPCIONS 
 
El full d’inscripció s’ha d’enviar al correu electrònic 
info@portginesta.com abans del divendres 10 d’abril a les 
15 h.   
 
La inscripció està condicionada al pagament dels drets 
d’inscripció i a la presentació abans del dissabte 11 
d’abril a les 10 h, a les oficines de Port Ginesta, de: 
- el full d’inscripció signat, 
- el certificat ORC 2015 (Copa Catalana Creuers ORC),  
- fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de l’embarcació amb 
el rebut en vigor corresponent, que cobreixi responsabilitat 
civil i danys a tercers en regata,  
- fotocòpies de les llicències federatives de la tripulació, i 
- fotocòpia del certificat de navegabilitat de l’embarcació. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 

• Iots del CMPG o del CNG: 50 EUR 
• Resta de iots: 100 EUR 

 
05 PROGRAMA DE PROVES 
 
Les proves tindran lloc els dies 11 i 12 d’abril de 2015, amb 
senyal d’atenció a les 12 h. 
 
Les proves per al grup Creuer ORC consistiran en sobrevent-
sotavents. Es programarà un màxim de tres proves. 
 
Les proves per al grup Promoció consistiran en triangles. Es 
programarà un màxim de dues proves. 
 
La regata serà vàlida amb 1 prova finalitzada. No s’aplicaran 
descarts.

06 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ 
 
S’establiran els grups de classificació d’acord amb el 
Reglament de la Copa Catalana de Creuers. 
Per al grup Promoció el Comitè Organitzador assignarà a 
cada iot un rating estimat que serà inapel·lable. 
La classificació serà en temps compensat aplicant el 
sistema de temps sobre temps. 
 
07 INSPECCIONS DE SEGURETAT I CONTROL DE 
CERTIFICATS 
 
Es podran establir controls diaris, a partir de l’inici de la 
regata. 
 
08 DRETS D’AMARRAMENT 
 
Els iots participants tindran dret d’amarrament gratuït a Port 
Ginesta des del 4 fins al 19 d’abril de 2015. 
 
09 TROFEUS 
 
Es lliuraran trofeus per als tres primers classificats dels 
grups que s’estableixin. 
 
10 PROGRAMA I ACTES SOCIALS 
 
Dissabte, 11 d’abril: 
- 10.30 h, reunió de patrons i patrones i esmorzar 
- 12 h senyal d’atenció de la 1a prova. 
- els iots participants tindran dret al passi VIP del Sailing 
Meeting 2015 
 
Diumenge, 12 d’abril: 
- 12 h senyal d’atenció de la 1a prova 
- finalitzada la regata, lliurament de trofeus, pica pica i 
concert. 
 
 
11 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 molèsties que poguessin esdevenir durant la mateixa. Es 
remarca explícitament 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”. 

 
12 En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de 
Regata, prevaldran les Instruccions de Regata i les seves eventuals 
modificacions.  El Club Organitzador té la facultat de poder modificar 
aquest Anunci de Regata, en cas necessari (R89.2(a) del RRV). 
         
 

Port Ginesta, 1 d’abril de 2015 


