I REGATA COSTANERA 2021
V MEMORIAL AGUSTÍ GÓMEZ RAHOLA
CREUERS ORC - TRIPULACIÓ - SOLITARIS - A DOS
Barcelona-Torredembarra-Barcelona
8 i 9 maig 2021

ANUNCI DE REGATA
El Reial Club Marítim de Barcelona en col·laboració amb el Club Marítim Torredembarra es complau
en anunciar la celebració de la I Regata Costanera 2021 per a iots de la classe Creuer Creuers ORC,
en aigües entre Barcelona i Torredembarra, els dies 8 i 9 de maig de 2021.

1. REGLAMENTS
1.1. Aquesta regata es regirà per les regles tal i com indica el Reglament de Regates a Vela
(RRV) de World Sailing (WS) 2021-2024:
a) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela (RFEV)
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_3219_20210101121551_es.pdf
b) “Reglamento Técnico y Competiciones de Cruceros” 2021-2024 de la RFEV (RTCC)
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_5206_20210107101531_es.pdf
c) Reglament de mesurament ORC
https://www.orc.org/index.asp?id=8
d) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela (FCV)
https://vela.cat/ca/documents-4?id_directory=2
e) Aquest Anunci de Regata (AR) i els seus Annexes.
f) Les Instruccions de Regata (IR) i els seus annexes.
http://www.maritimbarcelona.org
g) El Reglament Internacional per la Prevenció d’Abordatges en el mar (RIPA)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-15605
h) El Reial Decret 62/2008 de 25 de gener de 2008
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2112
1.2. La regla RRV 61.1 “Informar al Protestat” es modifica com segueix: Incloure a la regla
RRV 61.1 (a) “Immediatament després d’acabar el vaixell protestant informarà al vaixell
d’arribades del Comitè de Regates sobre la seva intenció de protestar i identificarà als vaixells
contra els quals té intenció de protestar”.
1.3. En cas de discrepància entre aquest anunci i les Instruccions de regata, s’aplicarà la regla
63.7 del RRV.
1.4. Pel càlcul dels temps límits, el valor del factor K serà 1,5. Això modifica el punt 205 del
RTCC de la RFEV.
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1.5. Una embarcació participant que hagi infringit una regla de la Part 2 tindrà una Penalització
d’un Gir. Això modifica la regla RRV 44.1.
1.6. La notació ‘[NP]’ en una regla de l’AR i/o IR, significa que una embarcació participant no
pot protestar a una altra embarcació per una infracció a aquesta regla. Això modifica la regla
RRV 60.1(a).
1.7. Pel que respecta a publicitat és d’aplicació la Reglamentació 20 de la WS i les
prescripcions de la RFEV, quedant obligats els participants, si escau, a dur la publicitat que el
Comitè Organitzador pugui establir.
1.8. Entre les 20:56 hores del dia 8 de maig i les 06:40 hores del 9 de maig, la Part 2 del
RRV 2021-2024 es substituirà per la Part B del RIPA.

2. INSTRUCCIONS DE REGATA (IR)
Les IR estaran disponibles a partir del dia 6 de maig de 2021 en el següent enllaç:
http://www.maritimbarcelona.org
3. ELEGIBILITAT I INSCRIPCIONS
3.1. La regata està oberta a qualsevol embarcació a vela amb certificat ORC en vigor.
3.2. [NP] Per aquelles embarcacions que vulguin participar i no tinguin certificat ORC, el
Comitè de Regates els hi aplicarà un certificat estimat. El ràting estimat assignat no serà motiu
per sol·licitar una reparació.
3.3. Les classes, per cada un dels recorreguts programats, s’estableixen de la següent
manera:

Classe ORC solitaris

Embarcacions amb qualsevol certificat ORC vigent amb un únic
tripulant (patró)

Classe ORC a Dos

Embarcacions amb qualsevol certificat ORC vigent amb 2
tripulants (inclòs el patró)

Classe ORC

Embarcacions amb qualsevol certificat ORC vigent amb més de
2 tripulants (inclòs el patró)

En funció del nombre d’embarcacions per classe, l’organització podrà establir subagrupacions segons
el seu CDL.
La prova és puntable per al Campionat Tiramilles del RCMB.
3.4. Les embarcacions elegibles poden inscriure’s a través del següent enllaç fins el dia 7 de
maig de 2021 a les 20:00 hores, data límit d’inscripció:
http://www.maritimbarcelona.org
3.5. [NP] El Comitè Organitzador es reserva el dret d’acceptar qualsevol sol·licitud d’inscripció
més tard de la data límit. Les embarcacions que vulguin inscriure’s més tard de la data límit
d’inscripció
hauran
de
sol·licitar-ho
a
través
del
correu
electrònic
creuers@maritimbarcelona.org
3.6. Per ser considerats com inscrits en la regata, una embarcació haurà de complir amb tots
els requisits d’inscripció, abonar els dret d’inscripció i presentar la següent documentació
durant el registre:
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a) Certificat de mesurament ORC 2021 en vigor
b) Pòlissa d’Assegurança de l’embarcació, amb el corresponent rebut de pagament,
que cobreixi la Responsabilitat civil en competicions esportives per un valor mínim de
336.556,78€.
c) Certificat de navegabilitat.
d) Titulació del patró adient al govern de l’embarcació.
e) Llicències federatives vigents de tota la tripulació
f) Declaració Autoresponsabilitat de la Pandèmia (ANNEX A)

4. DRETS D’INSCRIPCIÓ
Els drets d’inscripció per la I Regata Costanera són els següents: 50€ per vaixell que no
sigui soci del RCMB, RCNB, CMPO i CVB.
5. PUBLICITAT
Es podrà exigir a les embarcacions que exhibeixin publicitat elegida i proporcionada
per l’autoritat organitzadora.
6. PROGRAMA
6.1. S’estableix el següent programa:
Data

Hora

Activitat

Divendres 7 de maig de 2021

12:00 a 20:00

Inspecció d’equips

Dissabte 8 de maig de 2021

8:00 a 10:00

Registre d’embarcacions i inspecció
d’equips

Dissabte 8 de maig de 2021

10:30

Reunió de patrons

12:25

Senyal Atenció Regata

6.2. Hi ha una única prova programada per cada classe.

7. INSPECCIÓ D’EQUIPS
7.1. [NP] Les embarcacions participants estaran disponibles per possibles inspeccions de
mesurament i equips de seguretat a p a r t i r d e l d i v e n d r e s 7 .
7.2. El Comitè Tècnic inspeccionarà el divendres 7 de maig qualsevol part de l’equip de
seguretat exigit en les Regulacions Especials per regates d’Altura per monocascs de
categoria 3 de la WS.

8. RECORREGUT
Barcelona - Boia davant Port Torredembarra - Barcelona
9. PUNTUACIÓ
S’aplicarà la puntuació Baixa, d’acord amb l’Apèndix A4 del RRV.
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10. AMARRAMENTS
10.1. Les embarcacions participants que no tinguin base en el RCMB, RCNB, CMPO o CVB
tindran amarrament gratuït del dissabte 1 de maig de 2021 fins el diumenge 16 de maig de
2021.
10.2. Els amarraments s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.
10.3. [NP] Cap embarcació podrà canviar de plaça assignada sense l’autorització prèvia del
Comitè de Regata.

11. RESTRICCIONS PER VARAR
Cap embarcació participant podrà estar varada de les 9:00 fins les 19:00 hores del divendres 7
de maig de 2021 sense l’autorització prèvia del Comitè de Regata.
12. EQUIPS DE BUSSEIG I PANTALLES PLÀSTIQUES
No hi haurà cap limitació per l’ús d’aquest equips amb la finalitat de netejar l’embarcació abans
de la senyal d’atenció de la prova on participi cada embarcació.
13. PROTECCIÓ DE DADES
13.1. El Reial Club Marítim de Barcelona és el Responsable del Tractament de les dades
personals proporcionades pels participants sota el seu consentiment i informa que aquestes
dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril 2016 (GDPR) Ri la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat
de recollir opinions dels participants de les activitats organitzades pel Reial Club Marítim de
Barcelona i conservar-les durant no més temps del necessari per mantenir la fi del
tractament, tret dels casos que s’hagi acceptat rebre més informació. No es comunicaran les
dades a tercers, excepte per obligació legal.
13.2. Qualsevol participant pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de
les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a: Reial Club
Marítim de Barcelona, Moll d’Espanya s/n, 08039 de Barcelona o a través de l’adreça
electrònica: eva.vallbona@maritimbarcelona.org
13.3. Qualsevol participant, que consideri vulnerats els seus drets sobre la protecció de dades
personals, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.aepd.es).

14. DECLARACIÓ DE RISC
Els participants de la I Regata Costanera 2021, 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 3 del RRV: “Un vaixell és l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o
de continuar en regata.”
15. PREMIS
S’estableixen els següents premis:
1r. Classificat en la classificació general de la Regata
1r., 2n. i 3r. Classificats de cada grup establert
16. ACTES SOCIALS
Es publicaran properament al TOA.
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ANNEX A
Declaració de Sotmetiment a les Regles específiques de la Pandèmia
Nom: __________________________________________________________________________
Cognoms: ______________________________________________________________________
DNI: ___________________________________________________________________________
Embarcació a la que participa: ______________________________________________________
Omplint aquest formulari es declara:
Ser coneixedor de l’obligació de romandre al seu domicili o allotjament en cas de febre superior a
37,5º o en presència d’altres símptomes relacionats amb el virus SARS-COV-V2.
Ser coneixedor de que si presenta símptomes compatibles amb el virus es compromet a comunicarho al responsable de protocol de la regata, tornar immediatament al seu domicili o allotjament i a no
romandre a les instal·lacions esportives.
No haver estat en contacte directe amb persones diagnosticades positives al virus.
No haver transitat o viatjat a o des de lloc sotmesos a quarantena.
Comprometre’s a respectar totes las normes i instruccions, especialment la distància interindividual, i
a observar las regles d’higiene, especialment una freqüent neteja de mans i l’ús de la mascareta en
tot moment que no sigui possible mantenir una distància interindividual de 1,5 metres, tant a terra
com a mar.
Que el número de telèfon indicat és el número actiu en el que es podrà localitzar en cas de ser
necessari.
Ser coneixedor que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena seguretat a les
instal·lacions en aquest context, assumint personal i individualment totes les conseqüències i
responsabilitats.
En cas de reunions en espais tancats, sotmetre’s al control de la temperatura corporal a l’entrar a les
instal·lacions i en ocasiones sigui necessari.

Signat:
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