TROFEU CORNUDELLA
N2 FINN
20 i 21 DE NOVEMBRE DEL 2021
INSTRUCCIONS DE REGATA
1. ESCENARI
Aquesta regata per la classe Finn se celebrarà en aigües de Sant
Andreu de Llavaneres els dies 20 i 21 de novembre del 2021.
2. REGLES
La Regata es regirà per les Regles tal i com estan definides en el RRV
s’indica a l’Anunci de Regata.
L’apèndix “P” serà d’aplicació.
Tots els annexes formen part d’aquestes Instruccions de Regata.
3. INSCRIPCIONS
Poden participar els iots inscrits i enregistrats d’acord amb l’Anunci de
Regata.
4. MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS DE REGATA I AVISOS ALS
PARTICIPANTS
Qualsevol modificació de les presents Instruccions com dels annexes,
s'anunciarà al Tauler Oficial d'Anuncis (TOA), al menys 2 hores abans del
senyal d’atenció previst per la primera prova del dia.
El TOA estarà situat a la web:
https://cnelbalis.sailti.com/es/default/races/race/text/n2-trofeucornudella-flota-finn-es
Si hi ha qualsevol discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata
prevaldran aquestes i les seves modificacions.
5. SENYALS A TERRA
Els senyals fets a terra es donaran des del Pal Oficial de Senyals (POS),
situat a l’esplanada de vela lleugera del Port Balís.
Tots els senyals fets a terra s'acompanyaran del corresponent senyal
fònic. Aquestes senyals podran ser acompanyades per avisos a viva
veu, tot i que aquests no seran obligatoris, ni motiu de reclamació cas
de no ser escoltats, ni per l’idioma en que es facin.
La bandera “D” del CIS significa que les embarcacions poden fer-se a la
mar. Als 30’ d’aquest senyal, el Comitè de Regata podrà començar el
procediment de sortida.
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6. BANDERES DE CLASSE
Bandera de Classe amb fons blanc.
7. RECORREGUTS, BALISES I CAMP DE REGATES
Els recorreguts, balises i camp de regata s'especifiquen en els annexes.
Les embarcacions que no estiguin en regata, evitaran travessar el camp
de regata on s’estigui competint.
Les balises que no estiguin col·locades en la seva posició no serà motiu
per sol·licitar una reparació.
8 FORMAT DE COMPETICIÓ
La regata es correrà en modalitat de Flota.
9. PROGRAMA DE LES PROVES
Data

Hora

Acte

20 de novembre

Fins 10:00

Registre participants

10:00 h

Reunió Patrons

12:00 h

Senyal atenció 1ª prova

12:00 h

Senyal atenció 1ª prova

17:00 h

Clausura

21 de novembre

- L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les
16:00 hores, excepte després d’una crida general.
- Hi han programades 6 proves. No es faran més de 3 proves diàries.
- Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1.
- Es descartarà 1 prova cada 5 proves vàlides.
- La Reunió de Patrons tindrà lloc a l´esplanada de Vela Lleugera.
10. IDENTIFICACIÓ VAIXELLS OFICIALS
Els vaixells oficials del Comitè de Regata portaran una bandera de color
VERDA
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11. SORTIDA
La sortida es farà segons el annex 1.
La línia de sortida estarà definida per la línia recta imaginaria que uneix
el pal amb Bandera taronja a bord de l´embarcació del Comité de
Regates a l´extrem d´estribord i la balisa de sortida a babor.
El temps límit per prendre la sortida serà de 5 minuts després del senyal
de sortida vàlid. Qui no ho faci serà considerat DNS (Modifica les regles
A4 i A5)
12. CANVI DE RECORREGUT I ESCURÇAR RECORREGUT
Es d´aplicació la Regla 32.2 i 33 del RRV.
13. ARRIBADA
La línia d’arribada està indicada en el Annex 1
Si les condicions són desfavorables el vaixell de Comitè podrà mantenir
la seva posició a motor.
14. TEMPS LÍMIT
S’estableixen els següents temps límits:
Temps límit 1ª balisa:

Durada estimada de la
prova:

Temps límit total:

25 minuts

45 minuts

90 minuts

El vaixell que no finalitzi dintre dels 15 minuts següents a l’arribada del
primer, serà classificat DNF sense audiència.
15. PROTESTES
Es podran fer d’acord amb les Regles 60, 61 i 62 amb les modificacions i
ampliacions següents:
Un iot que té intenció de protestar haurà d'informar al vaixell del Comitè
en el moment de creuar la línia d'arribada al finalitzar la prova, de quin
és el vaixell o els vaixells als quals vol protestar. (Amplia Regla 61.1(a) del
RRV).
Un iot que no acaba i que té intenció de protestar haurà d'informar
l'Oficina de Regata immediatament, després de la seva arribada a terra,
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de quin és el vaixell o els vaixells contra els quals vol protestar (Amplia
Regla 61.1(a) del RRV).
Les protestes formulades a l'empara de la Regla 64.3 del RRV
s'acompanyaran d'un dipòsit de 90 €.
Les protestes i reparacions es presentaran en formularis que hi haurà
disponibles a l'Oficina de Regata i es presentaran dintre del temps
establert.
Hora límit per a presentar protestes i/o reparacions:
Serà d'una hora des del moment d'acabar-se o d’anular l'última prova
del dia en el seu camp de regata. L'hora resultant es publicarà en el
TOA.
a) Aquesta hora límit s'aplicarà a:
I.

Protestes entre iots

II.

Sol·licituds de reparació per fets o omissions produïts a mar.

III.

Protestes del Comitè de Regata o del Comitè de Protestes.

IV.

Informes del Comitè de Mesurament.

b) L'hora límit per presentar una petició de reparació per algun acte
produït en terra, finalitzarà 30 minuts després de l'exposició de les
classificacions del dia si l'exposició fos abans de les 21 hores i a les
10 hores del dia següent de regata si l'exposició és fes més tard.
Això modifica la regla 62.2.
L'últim dia de regata, l'hora límit acabarà 30 minuts després de
l'exposició de la classificació general en el TOA.
c) En modificació a la regla 66 del RRV les sol·licituds de reobertura
d'audiència es presentaran no més tard de 30 minuts després de la
notificació de la resolució a les parts implicades en la protesta.
En compliment de la Regla 61.1(b) del RRV, l’avís de Protesta del Comitè
de Regata i/o del Comitè de Protestes serà exposat al TOA.
Abans de l’hora límit per a protestar s’exposarà en el TOA la llista dels iots
penats a l’empara de l’Apartat A 5 de l’Apèndix A. Un iot així avisat pot
demanar per escrit una audiència a l’Oficina de Regata no més tard dels
30 minuts següents a l’hora límit per a protestar.
El Comitè de Protestes es reunirà després del termini de presentació de
protestes o abans si és possible en els locals del club, per acceptar,
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instruir, deliberar i fallar les protestes presentades, i queden convocats en
el termini citat, sense necessitat de fer-ho particularment, el patró o
representant dels vaixells que protesten i aquells contra els que es
reclama, els quals han d'anar-hi amb els seus testimonis i altres elements
de prova. Els patrons o representants dels vaixells reclamants informaran
del seu propòsit als vaixells contra els que protesten i amb aquest avís
queden convocats oficialment.
Tots els patrons o representants han de quedar a disposició del Comitè de
Protestes en el vestíbul de l’oficina de Regates del club fins que es
notifiqui que aquesta situació ha acabat.
16. SISTEMA DE PUNTUACIÓ
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa segons Apèndix A4.1 del RRV.
17. RETIRATS
Tot iot que abandoni una prova està obligat a notificar-ho pel canal
oficial de ràdio al Comitè de Regata o a l’Oficina de Regata (Tel: 93 792
99 00) el més aviat possible, sota pena de desqualificació per la prova
en qüestió, i fins i tot, per tota la Regata/Trofeu.
18. COMUNICACIONS PER RÀDIO
El canal oficial de ràdio és el 69 VHF.
19. PREMIS
La llista de premis es publicarà en el TOA durant els dies de Regata.
20. REGLES DE SEGURETAT
Es d’aplicació la Regla 40 (flotació personal) en tot moment des de que
l’embarcació es troba a l’aigua. (Amplia Regla 40 del RRV).
Quan s'hissi una bandera amb l'emblema de la Creu Roja (creu vermella
sobre fons blanc) en el vaixell del Comitè, els entrenadors i demés vaixells
dels equips hauran de col·laborar amb el Comitè Organitzador en les
tasques de seguretat.
Els iots tornaran als llocs d'estiba o amarratge que els hi ha estat
indicats. Qualsevol iot que es vegi obligat a tornar a terra en un lloc
diferent al Club, pels seus propis medis comunicarà immediatament
aquesta circumstància trucant al Club organitzador de la regata.
Tel.: 93 792 99 00
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Els participants observaran amb molta cura aquesta Instrucció, doncs del
contrari se'ls hi podria exigir el pagament de les despeses de recerca.
21. DEIXALLES I RESIDUS
Es prohibeix als regatistes i acompanyants llençar deixalles i residus a
l'aigua i a terra durant els dies de la regata. La penalització per infracció
d'aquesta instrucció serà decidida pel Comitè de Protestes, i pot ser la
desqualificació de les proves celebrades aquell dia o un altre que es
cregui convenient.
22. POSTA DEL SOL
Prescindint dels temps límits indicats, 30 minuts abans de la posta del sol,
la prova que s'estigui disputant s'haurà d’anul·lar si no l'ha acabat cap
vaixell.
Les hores oficials de la posta del sol per a cadascun dels dies de la regata
s'exposaran en el TOA.
23. RESPONSABILITATS
Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
El Comitè Organitzador o qualsevol persona o Organisme involucrat en
l'Organització, rebutja qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys o
lesions, tant en terra com al mar, com a conseqüència de la
participació en les proves previstes en aquesta Regata.
Serà exclusiva responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren la
sortida o no o si continua en la prova.
24. DISTRIBUCIÓ D’ INSTRUCCIONS DE REGATA
Les Instruccions de Regata estaran a disposició dels participants a partir
de les 9:00 del matí del dia 4 de Setembre de 2020 a l’oficina de Regata.

El Comitè Organitzador
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ANNEX 1
RECORREGUTS.
Numeral 1 Sortida – 1 – 2 – 1 – 2 - Arribada
Numeral 2 Sortida – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – Arribada
BALISES.
Sortida
Embarcació Comitè de Regates i balisa cilíndrica taronja
Arribada
Embarcació Comitè de Regates i boiarí amb bandera blava
Balises de recorregut (1 i 2):
Cilíndriques de color taronja
Balisa de Canvi
Cilíndrica de color groga

BALISA 1

BALISA 2

Arribada
Sortida

