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INSTRUCCIONS DE REGATA 
 
 

El Club Marítim Port Ginesta organitza la II Regata La Marató de TV3-Port Ginesta per a iots de Creuer dels 
grups Creuer ORC i Promoció, el dia 13 de desembre de 2015. 
 
01 REGLAMENTS 
 
Aquesta Regata es correrà sota el:  
- Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2013-2016, 
- Reglament de Seguretat de la ISAF,  
- Reglament de Medició ORC,  
- Reglament Técnic de Creuers RFEV 
- l’Anunci de Regata  
- i les Instruccions de Regata.  
 
02 AVISOS I MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS DE REGATA 
  
Les modificacions que es facin a l’aigua es podran comunicar oralment a través de ràdio (canal 08) hissant al 
vaixell de Comitè la bandera de la lletra L del CIS, acompanyada d'un senyal fònic, amb una antelació mínima 
de 15 minuts al senyal d'atenció. 
 
03 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ 
 
S’establiran els següents grups de classificació:  
- Creuer ORC, per als iots amb certificat ORC 2015. 
- Promoció: Només s'admetran embarcacions sense certificat de mesurament, llevat de casos excepcionals que 
autoritzi el Comitè Organitzador. En tot cas, el Comitè Organitzador aplicarà un ràting estimat a totes les 
embarcacions del grup Promoció, que serà inapel·lable. Totes les proves es navegaran en la modalitat sense spi. 
 
La classificació serà en temps compensat aplicant el sistema de “triple number” del RTC, compensació i 
classificacions sota el sistema ORC per grup Creuers ORC i el sistema temps sobre temps per al grup Promocio. 

 
04 PROGRAMA 

 
 10.30 h, reunió de patrons i patrones al local del CMPG (815 - zona ampliació). 
 12 h, senyal d’atenció per al primer grup. 

No es donarà cap senyal de sortida a partir de les 13.30 h. 
 
05 COMUNICACIONS 
 
El Comitè de Regates (CR) utilitzarà el Canal 08 VHF per comunicar-se durant la celebració de les proves.  
 
Amb una antelació de 15 minuts abans del senyal d'atenció, tots els vaixells tenen l'obligació d'estar a l'escolta 
del canal 08, així com tot el temps que el vaixell estigui en regata.  
 
Els vaixells sense número de vela s’han d'identificar-se al Comitè de Regata per ràdio o de viva veu, en cas 
contrari no seran classificats. 
 
06 BANDERES DE CLASSE  
 
• Creuer ORC: Numeral 1 del CIS.  
• Promoció: Numeral 2 del CIS. 
 
07 RECORREGUT, BALISES, PROCEDIMENT DE SORTIDA I LÍNIA DE SORTIDA I D’ARRIBADA 
 
Estan definits en l’annex 1. Les embarcacions que no estan en procediment de sortida han de mantenir-se 
allunyades de la línia de sortida. 
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Cap iot no ha de sortir més tard de 15 minuts després del seu senyal vàlid de sortida. Els que ho facin seran 
considerats DNS. 
 
09 TEMPS LÍMIT 
 
El temps límit per a cada prova i per a cada iot participant serà calculat d'acord amb la següent fórmula del 
reglament de ORC: TL = (K*((UP6+D6)/2)+M (Longitut real del recorregut) (K=1,5).  
 
En el cas que el recorregut previst sigui escurçat pel CR el temps límit seguirà sent el mateix del recorregut 
programat inicialment. 
 
10 CRIDES 
 
Les infraccions a la Regla 29 i/o 30 del RRV seran avisades mitjançant la bandera X del CIS hissada al pal de 
senyals de l'embarcació del CR, acompanyada d'un senyal fònic. El Comitè de Regates podrà, si li és possible, 
advertir per ràdio, del número o nom del vaixell o vaixells infractors.  
 
11 PROTESTES 
 
S'haurà d’hissar una bandera vermella, en el moment de l'incident i portar-la hissada fins a creuar la línia 
d'arribada. Al mateix temps, s'ha d'informar al vaixell protestat de la intenció de protestar, amb la veu de 
“protesto”. Com a ampliació a la regla 61.1 (a.1) del RRV, es pot utilitzar la ràdio per donar la veu. 
Posteriorment, per poder formalitzar una protesta, haurà de comunicar-ho al CR en creuar la línia d'arribada, 
indicant contra qui és la intenció de protestar.  
 
S'estableixen els següents temps per a la presentació de protestes:  

• El temps límit per presentar una protesta serà d'una hora a partir de l'arribada del CR a terra, aquesta 
hora serà publicada al TOA  

• 60 minuts des de la publicació de l'ordre d'arribada de la prova en el TOA, per les peticions de reparació 
que es presentin sota la empara de la Regla 62; o 30 minuts després de la publicació dels resultats 
provisionals, si no fan referència a ordres d'arribada.  

 
Les protestes, reparacions, peticions i informes es presentaran per escrit, en les oficines del Club organitzador, 
lliures de taxes. Les protestes basades sobre qüestions de medició es regiran per la Regla 106 del RTC, i es 
presentaran amb un dipòsit de 150 €. Les audiències tindran lloc als locals del Club organitzador. Si alguna de 
les parts no es presenta a l'audiència, el Comitè de Protestes podrà resoldre la qüestió tal com ho consideri 
oportú d'acord amb la Regla 63.3 b. Totes les resolucions del Comitè de Protestes podran ser apel·lades.  
 
12 TROFEUS i PREMIS 
 
Es lliuraran trofeus relacionats amb la Marató de TV3 per als tres primers classificats dels grups Creuer RI i 
Promoció. 

 
13 ACTES 
 

• 10.30 h, reunió de patrons i patrones al local 815 (zona nova) 
• Finalitzada la regata (aprox 14 h) al moll de l’explanada (zona nova):  

o lliurament de trofeus 
o picapica 

 
14 EN CAS DE DISCREPÀNCIA ENTRE L'ANUNCI DE REGATA I LES INSTRUCCIONS GENERALS, prevalen 
aquestes últimes i les seves modificacions.  
 
 
Port Ginesta, 26 de novembre de 2015 
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ANNEX 1 
 
HORARIS I PROCEDIMENT DE SORTIDA 
 
Creuer ORC: Senyal d'atenció: 12 h 

 
 Senyal d'atenció (5 minuts per a la sortida): s'hissarà el numeral 1 del CIS. 
 Senyal de preparació (4 minuts per a la sortida): s'hissarà la lletra P o I del CIS  
 Últim minut (1 minut per a la sortida): s’arriarà la lletra P o I del CIS  
 Sortida, s’arriarà el numeral 1 del CIS.  

 
Promoció: Senyal d'atenció: 12:10 h (o, en tot cas, 5 min després del senyal de sortida vàlida del grup ORC)  
 

• Senyal d'atenció (5 minuts per a la sortida): s'hissarà el numeral 2 del CIS  
• Senyal de preparació (4 minuts per a la sortida): s'hissarà la lletra P o I del CIS  
• Últim minut (1 minut per a la sortida): s’arriarà la lletra P o I del CIS  
• Sortida, s’arriarà el numeral 2 del CIS.  

 
 
LÍNIA DE SORTIDA 
 
Estarà situada en les proximitats de la bocana de Port Ginesta i formada per la línia imaginària que uneix el pal 
de senyals del vaixell del Comitè de Regates, i una boia cilíndrica de color taronja. 
 
RECORREGUTS 
 

 Creuer ORC: Triangle + bastó (1,5 milles de costat): Sortida, 1, 2, 3, 1, arribada (aprox. 7,5 mn)  
 Promoció: Triangle equilàter al vent (1,5 milles de costat): Sortida, 1, 2, arribada (aprox. 4,5 mn)  

 
El Comitè de Regata podrà, segons les condicions de vent, modificar o escurçar aquests recorreguts. 
 
LÍNIA D'ARRIBADA 
 
Estarà formada per la línia imaginària que uneix el pal de senyals del vaixell del Comitè de Regates, i una boia 
cilíndrica de color taronja.  
 

 


