
 
 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI DE REGATA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN PREMI GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

 

 



 
 

 

 

 

El Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, organitza, per delegació de la Federació Catalana de Vela, la Setmana 

Catalana de Vela els dies 7 i 8 de setembre de 2019. 

Classes i Nivells:   

• Optimist G1 / G2 / G3 (Nivell 3) 

• Làser 4.7 (Nivell 2) 

• Làser Radial (Nivell 2) 

• Làser Standar (Nivell 2) 

• Snipe (Nivell 3) 

• 420 (Nivell 2) 

• Windsurf Techno (Nivell 2) 

• Windsurf Raceboard (Nivell 2) 

• Windsurf RS:X (Nivell 2) 

• Windsurf Division2 (Nivell 3) 

• Vela adaptada 2.4 (Nivell 3) 

• Creuer (Nivell 3) 

• Finn (Nivell 2) 

• Patí a Vela ( Nivell 3) 

• Europa ( Nivell 3) 

• Catamarà ( Nivell 3) 

  

1. REGLES 

1.1.  La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela de la 

World Sailing (RRV).  

1.2.  La Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela (FCV). 

1.3.  Les Regles de Classe de cada una de les classes participants, excepte aquelles modificacions 

citades en els Instruccions de Regata (IR). 

1.4.  Serà d’aplicació l’Apèndix P, per les classes Optimist, Laser 4.7 i Laser Rd, 420 i FINN. 

 

2. PUBLICITAT 

2.1.  Els participants podran exhibir publicitat d’acord amb la Reglamentació de la World Sailing, 

el “Reglamento de Competicions de la RFEV” i les Prescripcions de la RFEV a dita 

Reglamentació. 

2.2. D’acord amb la reglamentació de World Sailing , es podrà exigir als vaixells participants que 

exhibeixin publicitat escollida i proporcionada pel Comitè Organitzador. 

 



 
 

 

 

 

3. ELEGIBILITAT I INSCRIPCIONS 

3.1.  La regata és oberta a tots els vaixells de les classes indicades en els següents grups: 

CLASSE 
MÍNIM 

INSCRITS 

DRETS 

D’INSCRIPCIÓ 

Fins a data 25/08/19 

DRETS 

D’INSCRIPCIÓ 

Fins a data 06/09/19 

OPTIMIST 10 30€ 50€ 

LASER 4.7 10 30€ 50€ 

LASER RADIAL 10 30€ 50€ 

LASER STANDAR 10 30€ 50€ 

PATÍ A VELA 10 30€ 50€ 

EUROPA 10 30€ 50€ 

FINN 10 30€ 50€ 

CATAMARÀ 10 30€ 50€ 

PATÍ VELA 10 30€ 50€ 

Snipe 10 15€ per tripulant 25€per tripulant 

420 10 15€ per tripulant 25€per tripulant 

J80 i J70 10 15€ per tripulant 25€ per tripulant 

CREUERS ORC i RI 10 15€ per tripulant 25€ per tripulant 

WINDSURF 10 30€ 50€ 

2.4 8 30€ 50€ 

TÈCNICS DE CLUB  Sense cost 15€ 

ACOMPANYANTS amb pneumàtica  30€ 50€ 

 

3.2.  Tots els vaixells participants elegibles s’inscriuran a partir del 5 de Juny de 2019, mitjançant 

el lloc web www.cnhv.sailti.com fins el dia 25 d’agost de 2019, on faran el pagament dels 

corresponents drets d’inscripció.  

3.3. Els drets d’inscripció es troben detallats en l’apartat AR 3.1. Per a una millor organització 

logística, s’informa a tots els participants, que les inscripcions realitzades amb posterioritat a 

la data 25 d’agost de 2019 seran penalitzades amb el corresponent recàrrec. 

3.4.  Després del 25 d’agost, no es farà cap retornament dels drets d’inscripció. 

http://www.cnhv.sailti.com/


 
 

 

 

4. REGISTE DE PARTICIPANTS 

4.1.  Cada regatista/tripulació haurà de registrar-se on-line a www.cnhv.sailti.com i re confirmar 

la seva inscripció personalment a l’Oficina de Regata, de 12h a 18h el divendres 6 de setembre 

o  de  9 h a les 10:30 h del dissabte  dia 7  de setembre de 2019. 

4.2.  El registre es condiciona amb: 

4.2.1. La signatura del full de registre i acceptació de responsabilitat. 

4.2.2. La presentació de la següent documentació: 

- Llicència federativa d´esportista vigent. 

- Justificant de pagament dels drets d’inscripció. 

- Justificant d’estar al corrent amb les obligacions de la classe. 

- Cobertura d’assegurança RC de 300.000€ 

- Classes Creuer  

o Llicència federativa d´esportista vigent de tota la tripulació i DNI. 

o Certificat de navegabilitat i titulació corresponent 

o Titulació pel govern d’embarcacions del Patró. 

o Certificat vàlid ORC o RI 

o Rebut de l’assegurança del RC i danys a tercers per un mínim de 300.000€ 

4.3.  És responsabilitat de cada patró comprovar que les dades de la inscripció són correctes abans 

de la primera prova de la Regata. Una vegada iniciada aquesta, el Comitè de Regates no 

acceptarà cap sol·licitud de canvi de número de vela, classe o categoria o per defecte 

d'inscripció. 

5. REGISTRE DE TÈCNICS I EMBARCACIONS ACOMPANYANTS 

5.1.  Totes les embarcacions de Tècnics i d’acompanyants assistents a la regata s’inscriuran on line 

mitjançant el lloc web www.cnhv.sailti.com, on faran el pagament dels corresponents drets 

d’inscripció. 

5.2.  Caldrà que es registrin a l’Oficina de regata presentant la següent documentació en vigor: 

5.2.1. Tècnics – Llicència Federativa de tècnic vigent Nivell 1 o superior. * 

5.2.2. Identificació de l’embarcació. 

5.2.3. Títol adequat pel govern de l’embarcació. 

5.2.4. Certificat de navegabilitat i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent. 

5.2.5. Justificant de pagament dels drets d’inscripció. 

 

http://www.cnhv.sailti.com/
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* La titulació de monitor col·laborador no servirà per complir amb el punt 5.2.1 

5.3.  Cap embarcació podrà romandre a les instal·lacions del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs ni 

fer ús dels serveis portuaris (grua, rampa, amarrament,...) sense haver complert amb AR 5.1. 

5.4.  Totes les embarcacions registrades lluiran de manera clarament visible els distintiu facilitat 

per l’organització en formalitzar el registre i queden sotmeses a aquestes AR i les IR, en 

especial a tot allò relatiu al Pla de Seguretat. 

5.5.  Per a totes les embarcacions de tècnics i/o acompanyants registrades, serà obligatori portar 

una radio VHF i estar a l’escolta pel canal de l’àrea de regata o aquell canal que indiqui el 

Comitè Organitzador. 

5.6.  Tots els patrons de les embarcacions registrades (tècnics i acompanyants) assistiran 

obligatòriament al Briefing de seguretat programat pels dies 8 i 9  de setembre de 2019. 

 

6. ENTRADA EMBARCACIONS PARTICIPANTS I DE SUPORT. 

Es prega la màxima col·laboració amb el personal de l’organització i respecte a les seves instruccions. 

6.1.  Les dates per a entrar embarcacions a les instal·lacions del Club Nàutic Hospitalet-

Vandellòs serà des de divendres 30 d´agost al divendres 6 de setembre.  

 Per a Creuers, la data límit d´entrada d´embarcacions és dissabte 7 de setembre. 

6.2.  No està permesa l’entrada d’embarcacions a partir de la data límit  sense autorització per 

escrit del Club organitzador. Adreçant l’escrit a  vela@cnhv.net 

6.3.  El Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs facilitarà la logística d’espais a tots aquells equips que es 

vulguin entrenar al Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, prèvia sol·licitud i confirmació per escrit 

a vela@cnhv.net. Els entrenaments es podran fer del dia 31 d’Agost al dia 6 de setembre.  

6.4.  Totes les embarcacions participants i de suport hauran d’estar degudament inscrites i 

registrades segons AR 3 i AR 5 i romandre avarades o amarrades en els llocs que hagin estat 

assignats per l’organització. 

6.5.  S’habiliten zones especials d’aparcament d’ús obligatori per a remolcs. 
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7. PARKING VEHICLES 

Hi haurà un pàrquing habilitat a les instal·lacions del club. Les places son limitades.  

 

8. PROGRAMA DE COMPETICIÓ 

8.1. Per a un millor desenvolupament de la competició, s’estableix el següent programa;  

CLASSE HORARI  

Divendres 6 de setembre De 12:00 a 18:00 Registre de Participants, tècnics i acompanyants 

Dissabte 7 de setembre 

De 9:00 a 10:30 Registre de Participants, tècnics i acompanyants 

A les 10:30h Briefing de seguretat- meteo – reunió de tècnics 

A les 13:00 Senyal Atenció. 1a prova del dia 

Diumenge 8 de setembre 

A les 10.30h Briefing de seguretat- meteo – reunió de tècnics 

A les 12:00 Senyal Atenció. 1a prova del dia 

Aprox. 17:30h Entrega de Trofeus 

 

8.2. El dia 8 de setembre no es donaran senyals d’atenció més tard de les 15:30h, a no ser a 

conseqüència d’una Crida general. 

8.3.  L’acte de lliurament de premis es durà a terme en finalitzar les proves del dia 9 de setembre 

a la Seu Social del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs. 

 

9. INSTRUCIONS DE REGATA  

9.1.  Les instruccions de Regata es podran trobar al TOA virtual de la regata al lloc web 

www.cnhv.sailti.com a partir de les 18:00h del dia 5 de setembre de 2019. Aquest 

esdeveniment esportiu, atenent a criteris de respecte pel medi ambient i amb la finalitat de 

minimitzar els residus de paper, no lliurarà còpies de les IR als regatistes. 

 

10. PUNTUACIÓ 

10.1. S’APLICARÀ EL Sistema de Puntuació Baixa de l’Apèndix A. 

10.2. S’hauran de completar 1 prova per a que la sèrie sigui vàlida. 

10.3. Descarts: Hi haurà un únic descart amb 5 o més proves valides celebrades. 
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11. PREMIS 

11.1. El llistat de premis es podrà trobar al TOA de la regata situat a la escola de vela el dia 6 de 

setembre. 

11.2. Es lliurarà el TROFEU GRAN PREMI GENERALITAT DE CATALUNYA als guanyador absolut 

de les següents disciplines: Creuer, Optimist i Vela lleugera.  

11.3. El reglament del guanyador absolut es podrà trobar al TOA. 

 

12. RESTRICCIONS PER A HISSAR A TERRA 

12.1. Els vaixells amb quilla romandran a l’aigua des del dia 7 de setembre a les 19:00h i fins el 

diumenge 8 de setembre a les 18:00h i no seran hissats a terra durant la regata excepte amb 

i d’acord amb les condicions d’una autorització prèvia per part del Comitè de Regates. 

 

13. CONTROL I PESATGE DE LES TRIPULACIONS 

13.1. Per a les tripulacions de la classe J80 i J70 hi haurà un control de pesatge a l’àrea de 

mesurament.  El dia i horari per a realitzar-lo serà divendres 6 de setembre de 12h a 18h i 

dissabte 7 de setembre 9 a 11h.  

13.2. Tot control de pesatge de tripulacions a realitzar fora d’aquest horari es sol·licitarà per 

escrit al Comitè de Regates. 

 

14. EQUIPS DE BUSSEIG I PANTALLES PLÀSTIQUES 

14.1. No es faran servir aparells de respiració subaquàtica, piscines de plàstic o equivalents al 

voltant dels vaixells amb quilla entre el senyal de preparació de la primera prova del dia 7 de 

setembre i el final de la regata el dia 8 de setembre. 

 

15. COMUNICACIONS PER RÀDIO 

15.1. Un vaixell participant no farà cap transmissió per ràdio mentre estigui en regata, ni rebrà 

comunicacions per ràdio que no estiguin disponibles per a tots els vaixells (excepte en la classe 

Creuer, J80 i J70).  Aquesta restricció inclou els telèfons mòbils (excepte en la classe Creuer, 

J80 i J70).  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

16. EXONERACIÓ RESPONSABILITAT 

16.1. Tots els participants que prenen part de la regata ho fan sota el seu propi risc i 

responsabilitat.  Es fa especial atenció a la Regla fonamental 4 – Decisió de regatejar, de la 

Part 1 del RRV que estableix; “és d’exclusiva responsabilitat d’un vaixell el decidir si participa 

en una prova o continua en regata”. 

16.2. El Club Organitzador, el Comitè de Organitzador, el Comitè de Protestes, el Comitè de 

Regates i qualsevol persona u organisme involucrat en l’organització de l’esdeveniment, 

declina expressament qualsevol responsabilitat per danys materials o lesions corporals o mort 

vinculada amb la regata, produïdes abans de, durant o després de la celebració de la mateixa. 

16.3. Ni el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, ni cap entitat o persona que de qualsevol forma 

puguin intervenir en l’organització  i desenvolupament de la regata, assumeix cap 

responsabilitat per qualsevol accident o incident, pèrdues, robatoris, danys o molèsties que 

es puguin originar com a conseqüència de la celebració de la regata. 

 

17. MEDIA, IMATGES I SÒ 

17.1. En participar a la Setmana Catalana de Vela 2019, els competidors o els seus representants 

legals concedeixen automàticament a favor de l’organització de la regata i els seus 

patrocinadors i col·laboradors el dret a perpetuïtat per a utilitzar qualsevol tipus d’imatge , 

fotos o gravacions animades, cine o televisió preses durant el període de competició del 6 a 

8 de setembre de 2019, sense compensació alguna. 

 

18. ACTES SOCIALS / VILLAGE 

18.1. Els actes socials s’anunciaran a través del “Programa d’actes socials” i es publicaran al 

website www.cnhv.sailti.com  TOA de la regata. 

 

19. INFORMACIÓ GENERAL 

Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs 

Moll Dr. Capella, 43890 L’Hospitalet de l’Infant  

Tarragona.  

Telèfon: 977 82 30 40  o www.cnhv.net     www.cnhv.sailti.com 

http://www.cnhv.sailti.com/
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