El Reial Club Nàutic de Barcelona, el Reial Club Marítim de Barcelona, el Club Nàutic El
Balís i el Club Nàutic d’Arenys de Mar conformen el Comitè Organitzador del
Campionat Interclubs que es complau en anunciar la XLVI edició del Campionat Interclubs
Trofeu Jordi Vives per a embarcacions de creuer i, en compliment de la regla 89 del
Reglament de Regates a Vela, publica el present Anunci de Regata.

ANUNCI DE REGATA
1. UBICACIÓ
La quaranta-sisena edició del Campionat Interclubs tindrà lloc els dies 20 ,21 i 27 de Febrer, i en
aquesta edició es navegarà íntegrament en aigües del Reial Club Nàutic de Barcelona i el Reial
Club Marítim de Barcelona.
2. REGLAMENTS
2.1.- La competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al Reglament de Regates
a Vela 2021-2024 de la World Sailing (RRV), les Prescripcions al RRV de la RFEV, el
“Reglamento Técnico de Cruceros” de la RFEV (RTC), les regles de l’ORC Rating System” i
dels campionats ORC, aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata que el Comitè de
Regates pugui establir.
2.2.- Per a Solitaris i A2 la competició es regirà per les regles tal i com es defineixen al
Reglament de Regates a Vela 2021-2024 de la World Sailing (RRV), les Prescripcions al
RRV de la RFEV, el “Reglamento Técnico de Cruceros” de la RFEV (RTC), les regles de
l’RI Rating System” i dels campionats RI, aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata
que el Comitè de Regates pugui establir.
2.3.- En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata s’aplicarà la regla
63.7 el RRV
3. PUBLICITAT
Les embarcacions inscrites podran exhibir publicitat de categoria C segons la Reglamentació de
la World Sailing i les prescripcions de la RFEV a l’esmentada reglamentació. De conformitat
amb aquesta mateixa normativa, el Comitè Organitzador podrà exigir als participants la mostra de
publicitat.

4. SEGURETAT
A efectes del Reglament de seguretat
seguretat, totes les proves estan considerades de 4a. categoria.

5. ELEGIBILITAT
5.1.- Podran participar tots els vaixells que puguin incloure’s en una de les següents
categories:
•

•

CLASSE ORC: Embarcacions amb certificat de medició vigent ORC Internacional o
Club.
CLASSE Soli tari s i A Dos : Embarcacions amb certificat de medició RI.

A les embarcacions sense certificat de medició ORC o RI, se’ls hi serà estimat un ràting acord
amb la seva embarcació pel Comitè de Regates.. El fet de no estar d’acord amb el ràting estimat no
serà motiu de reparació.
6. INSCRIPCIÓ, REGISTRE I DRETS D’INSCRIPCIÓ
6.1.- La inscripció i el pagament dels drets d’inscripció es realitzaran mitjançant el web del
Campionat*: http://interclubscentre
http://interclubscentre.sailti.com
6.2.- La data límit d’inscripció serà el 12 de febrer.
6.3.- El registre final de participants es durà a terme a l´Oficina de regata del Reial Club Nàutic
Barcelona,, durant el divendres dia 19 de febrer de 10.00 a 19.00 i dissabte
ssabte 2 0 d e f e b r e r en
horari de 9 a 10:30h.
No s’acceptaran inscripcions més tard de les 19:00 hores de divendres 19 de febrer.
febrer
6.4.- Un iot no es considerarà inscrit si manquen dades al full d’inscripció o la presentació d’algun
dels següents documents:
•
Fotocòpia del certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor;
•
Fotocòpia del certificat de medició ORC Internacional, ORC Club vigents o RI
•
Fotocòpia del rebut en vigor de l’ assegurança de l’embarcació amb una cobertura de
responsabilitat civil per un valor mínim de tres-cents mil euros;
•
Fotocòpia de la titulació del patró adient al govern de l’embarcació;
•
Nom dels tripulants i número de les seves llicències federatives d’Esportista vigents (es
podran realitzar controls aleatoris durant tot el transcurs del campionat per tal de
comprovar que
ue tots els esportistes participants estan en possessió d’alguna llicència
vàlida per realitzar la competició)
•

Fulla d´autoresponsablilitat en referencia al COVID 19 vigent segons les normatives a
aplicar a la data de l´esdeveniment i qualsevol altra docu
documentació
mentació que sigui
obligatoria presentar segon
segons les directrius del PROCICAT, Secretaria General de

l´esport i Federació catalana de vela que siguin vigents en el moment de celebració de
l´event.

Classe

Grup

CREUER
REUER AMB
TRIPULACIÓ
SOLITARIS / A2

Import

ORC 0 i 1

150 €

ORC 2

125 €

ORC 3 – 4 - 5

100 €

SOLITARIS/A2

50 €

7.7.- PROGRAMA I FORMAT DE COMPETICIÓ
7.1.- El programa per cada grup serà el següent:
Data

Horari
9:00 – 10:30

Dissabte 20 Febrer

Diumenge 21
Febrer

Dissabte 27 febrer

10:30

Confirmació final Inscripcions RCNB
Reunió de patrons RCNB

12:00

PROVES

Al finalitzar les proves

pendent

9:00 – 10:30

Entrega recordatori

10:30

Reunió de patrons RCNB

12:00

PROVES

09:00 – 10:30
10:30

pendent
Reunió de patrons RCMB

12:00

PROVES

Al finalitzar les proves

Entrega de premis RCMB

No estan previstos actes socials " a priori" a menys que la situació evolucioni favorablement de forma molt substancial

7.2.- Format de competició.
•

La flota ORC amb tripulació
ripulació realitzarà proves de Sobrevent-Sotavent
Sotavent (BASTONS),tot
(BASTONS)
i aixi, el
Comité Organitzador podrà crear un grup ORC amb tripulació per navegar recorreguts costeners o
travesses (igual que els Solitaris i a dos RI) sempre hi hagi un mínim de 10 embarcacions per formar
aquesta modalitat. La decisió de crear o no aquest grup serà no més tard de la data minim
d´inscripció (12 de Febrer).

•

La flota Solitaris i a dos realitzarà triangles costaners o travesses.

•

En qualsevol cas, per motius de condicions "meteo" no es descarten recorreguts alternatius
a
per a
qualsevol classe

8. INSPECCIONS DE MESURAMENT I SEGURETAT
8.1.- Es podran efectuar comprovacions dels certificats de mesurament pel Comitè de
Mesurament.
8.2.- Es podran efectuar controls diaris de mesurament i d’elements de seguretat durant els dies
de competició.
9. PUNTUACIÓ

9.1.- Serà d’aplicació el Sistema de Puntuació Baixa del Apèndix A4 del RRV.
9.2.- La puntuació total de cada embarcació que estan programats per un màxim de 6
proves, serà la suma de totes les puntuacions obtingudes, excloent la pitjor puntuació
quan s’hagin realitzat 5 o més proves pels Creuers amb tripulació i excloent la pitjor
puntuació quan s’hagin realitzat 4 o més proves pels Solitaris/A2
Solitaris/A2.
10. CLASSIFICACIONS
10.1.- S’estableixen les següents classes
classes:
Classe
0
1
2
3
4
5
SOL/A2

CDL (*)

De 11,39999 fins 10,20
De 10,19999 fins 8,80
De 8,79999 fins 7,50

Bandera
“W” del CIS
“T” del CIS
“R” del CIS
“K”” del CIS
“V”” del CIS

Menor de 7,4999

“Q” del CIS

Fins 13,80
De 13,79999 fins 11,40

Per embarcacions amb un o dos tripulants (**)

“E”” del CIS

* Aquestes taules queden subjectes a la possible actualització que vingui donada per el estament corresponent abans del inici del
Campionat.
** En funció del nombre d´inscrits es podran fer 2 grups de classificació.

10.2.- Si una classe no compta amb un mínim de cinc embarcacions inscrites es podrà
ajuntar amb una altra, a criteri del Comitè Organitzador segons el punt 201 del RTC.
10.3.- Per a les compensacions de temps s’utilitzarà el barem simplificat OSN a les regates
costaneres. A les proves sobrevent/sotavent serà criteri inapel·lable del Comitè de Regata optar
per la classificació per trams Recorregut compost o pel nivell simplificat ISN (segons 204
RTC).
10.4.- El Comité Organitzador podrà fer classificacions de la divisió ORC Vintage.

10.5.- EQUIPS:
S’estableix una classificació anomenada Interclubs-Trofeu Jordi Vives per a equips de tres
vaixells del mateix Club que no competeixin al mateix grup. Com a mínim els equips
hauran d´estar formats amb 1 vaixell amb tripulació
tripulació.
En aquesta classificació puntuen les tres embarcacions a totes les proves i el guanyador serà
l’equip amb menys punts. Els possibles empats es resoldran aplicant l’apèndix A del RRV.
No hi ha límit als equips que cada club pot presentar, però els armadors hauran de ser socis del
club que representen.
La inscripció dels equips serà avalada pel Comodor o representant corresponent, i s’haurà
de formalitzar no més tard de les 19 hores de divendres 19 de Feb rer.
10.6.- El Club guanyador del 46è.
è. Campionat Interclubs -Trofeu Jordi Vives serà el del Equip campió
11. SISTEMA DE PENALITZACIONS
La regla 44.1 del RRV es modifica de manera que la penalització de Dos Girs es substitueix per la
penalització d’Un Gir segons la regla 44.2 del RRV.
12. AMARRAMENTS
Les embarcacions inscrites tenen amarrament gratuït al Reial Club Nàutic de Barcelona i al Reial
Club Marítim de Barcelona del dissabte
issabte 13 de febrer al diumenge 7 de Març..

13. EQUIPS

DE

BUCEIG

I

PANTALLES PLÀSTIQUES

Per part del Comitè Interclubs no hi ha restricció, com organitzador del Campionat, per tant es
permès, des de la perspectiva del Campionat, tot tipus de sistemes, sempre que compleixin les
normes de seguretat establertes al port de amarratge, en el ben entès que el Comitè Interclubs
queden lliures de qualsevol tipus de responsabilitat.
14. PREMIS
15.1.- Es lliuraran els següents trofeus:
•

•

Als 3 primers de la classificació final de cada classe, de conformitat amb el punt
10.1 d’aquest Anunci de Regata
Al primer classificat de la general ORC

Al Club guanyador del Trofeu Jordi Vives – Interclubs de conformitat amb el
punt 10.4 d’aquest Anunci de Regata.
15. DRETS D’IMATGE

15.1.- Els drets d’imatge pertanyen en exclusiva al Comitè Organitzador i podran ser
cedits a la Federació Catalana de Vela, les empreses patrocinadores, als participants o
a qualsevol altre entitat que el Comitè organitzador consideri oportuna.
15.2.- Els participants autoritzen al Comitè Organitzador que el seu nom, imatge o el de
l’embarcació en la que participen puguin ser utilitzats en qualsevol muntatge de text,
fotografia o vídeo per ser publicat o difós per qualsevol mitjà de comunicació.
16. MODIFICACIONS D’AQUEST ANUNCI DE REGATA
16.1.- El Comitè organitzador es reserva el dret de modificar aquest Anunci de Regata
16.2.- Qualsevol modificació d’aquest anunci realitzat abans del 1 de febrer de 2020 es
publicarà segons la regla 89.2(b) del RRV en la pàgina web del campionat:
http://interclubscenter.sailti.com
17. INSTRUCCIONS DE REGATA
17.1.- Les Instruccions de regata es podran consultar a partir de les 10:00 hores del dilluns 15 de
Febrer a través de la web del campionat: http://interclubscentre.sailti.com
Per tal de ser respectuosos amb el Medi Ambient, en aquesta regata, no s’imprimiran instruccions

de regata.

17.2..2.- El TOA estarà publicat, en cada jornada, a cadascun dels Clubs on s’hagi de
donar la sortida de la jornada corresponent. No s’admetran reclamacions pel fet del
desconeixement del anunciat i publicat al TOA
17.3.- No s’acceptaran reclamacions pel fet de que un iot hagi amarrat en un port diferent del de la
sortida que serà on es penjarà el TOA.
18. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els participants al Campionat ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè
Organitzador, el Comitè de Regata i qualsevol persona o entitat que participi en l’organització
del Campionat es descarrega expressament de responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i
molèsties que poguessin esdevenir durant o a causa de la competició, remarcant explícitament el
que disposa la Regla 4 del RRV: “El armador de un vaixell és l’únic responsable de la seva decisió
de prendre o no la sortida o de continuar en regata”.

Desembre 2020

