
ANUNCI DE REGATA 

 

 
 

TROFEU  CORNUDELLA 2014 
CLASSES 

Nivell 2 - 420, Bic Techno 293 OD i 29er 
Nivell 3 - Open, Làser Standard, 4.7 i Radial 

 
 

El Club Nàutic El Balís, per delegació de la Federació Catalana de Vela, es complau en 
anunciar i organitzar el Trofeu Cornudella els dies 11 i 12 d’octubre de 2014 per les següents 
classes: 420, Làser Standard, Làser Radial, Làser 4.7, Open, Bic Techno 293 OD i 29er.  
 
1 REGLES: 
La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela 
edició  2013-2016 i la Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela. 
a.) Serà d’aplicació l’Apèndix P del RRV 
b.) En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes 
últimes. 
c)  Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes l’ús de l’armilla d’ajut a la 
flotabilitat. 
 
2 CLASSES PARTICIPANTS: 
En totes les classes hi haurà un mínim de 10 inscrits (excepte les classes, 420, Bic Techno 293 
OD i 29er que serà de 6 inscrits) per poder fer classificació pròpia. En cas que una de les 
classes no obtingui el mínim d’inscrits, les embarcacions s’inclouran en la classe Open. 
 

3 INSCRIPCIONS: 
 
És una regata limitada i tancada (apartat 1.3.1.6 de la Guia Esportiva FCV) per a les classes 420, 
Bic Techno 293OD i 29er. Per la resta de classes no hi ha limitació de participants. 
Els drets d’inscripció son: 

  
 Classes Làser, 420, 29er, Open – 15€ per patró o tripulant 
 Classe Techno 293 OD – 10€ per patró 

 
Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el web REGATES CN EL BALÍS 
El termini d'inscripció finalitzarà el  9 d’octubre de 2014 a les 20:00 hores 
El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin desprès de finalitzar 
el termini límit  i podrà exigir sol·licitud per escrit provinent del club al que pertany l’esportista. 
 
4 REGISTRE DE PARTICIPANTS: 
 
Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 
10:00 h del primer dia de regata de la seva classe.  
El registre es condiciona a la presentació, abans de l'hora límit dels següents documents: 

 
a)  Llicència federativa de l'any actual. 
b)  Carnet de Classe de l'any actual. 

 
El registre es condiciona a la signatura del full de registre i acceptació de responsabilitat. 
El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de la 
butlleta d'inscripció. 

 

5 REGISTRE D’ACOMPANYANTS I ENTRENADORS: 
 
Els entrenadors i acompanyants assistents caldrà que es registrin abans de les 10:00 h del 
primer dia de regata presentant la següent documentació: 

 
a) Llicència federativa vigent de tècnic (cas dels tècnics) 
b) Titulació de govern de l’embarcació. 
c) Assegurança de l’embarcació. 
d) Certificat de navegabilitat. 
e) Serà obligatori portar una radio VHF i està a l’escolta pel canal de l’àrea de regata. 

 

http://cnelbalis.sailti.com/es/default/races/race-inscription/text/trofeu-cornudella/menuaction/index
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Acomplir amb aquest últim punt serà condició per poder gaudir dels serveis de varada, 
grua i amarrament de l’embarcació pneumàtica durant la celebració de la regata. 
 
 
6 PROGRAMA: 
 

 DATA HORA ACTE 

 9/10/2014 Fins  20:00 h Finalització període d’inscripció 

 11/10/2014 10:00 h Finalització registre de participants 

 11/10/2014 10:30 h Reunió de patrons 

 11/10/2014 12:00 h Senyal d’atenció 1ª prova 

 12/10/2014  11:00 h Proves 

 12/10/2014 a partir de les 16:00h Cloenda i lliurament de trofeus 
 
 

 L'últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00  hores. 
 Hi ha programades un màxim de 6 proves excepte per la classe 29er que seran 8.  
 Proves necessàries per a la validesa del trofeu:  1 excepte per els nivells 2 que seran 2 
 Hi haurà 1 descart si se celebren 4 ò més  proves. 
 No es correran més de 4 proves per dia excepte per la classe 29er que seran 5. 

 
7 PUNTUACIÓ:  S'aplicarà la puntuació a la baixa (apèndix A del RRV) 
 
8 PREMIS:   S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu. 
 
9 RESPONSABILITAT:  Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
10 INSTRUCCIONS : Les Instruccions de Regata es podran retirar en el moment de 
confirmar el registre. 
 
11 El club organitzador es reserva la facultat de poder modificar el present Anunci de 
Regata. RRV 89.2(a). 
           

Sant Andreu de Llavaneres, Setembre 2014 


