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RCNB 
 
 

1a BARCELONA FINN MASTER RACE 
 
 

Amics finnistes. 
 
Amb gran satisfacció, per molts motius, anunciem la celebració al nostre Club de la “1ª BARCELONA 
FINN MASTER RACE”. 
 
Perquè és la primera regata de vela lleugera que se celebra a la seu social del nostre Club, des de fa més 
de 40 anys. 
 
Perquè serà un pas important per reiniciar la pràctica de la vela lleugera al nostre Club. 
El RCNB sempre ha estat lligat a la classe Finn i va ser al nostre Club on van navegar els primers Finn´s 
del nostre país. 
 
I hi ha un bon nombre de finnistes en actiu del Club. 
 
Per això posarem tota la nostra il·lusió a poder oferir als participants uns dies de bones regates i de 
poder gaudir de les renovades instal·lacions del RCNB. 
 
La nostra pretensió és que aquesta regata amb els anys sigui un clàssic al Calendari de Finn a Espanya i 
perquè no, internacional. 
 
Hem limitat la inscripció a 20 participants, perquè volem ser prudents a la primera regata que en molts 
anys s'organitza a les nostres instal·lacions. 
 
Hem organitzat un sopar per a participants i acompanyants al Restaurant del Club. 
 
Us esperem amb gran il·lusió! 
 
Tot seguit teniu l'Anunci de regata. 
 
RCNB 
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El Reial Club Nàutic de Barcelona  anuncia l’organització de la regata BARCELONA FINN MASTER 2022 que es celebrarà en 
aigües  en front de Barcelona  els dies 1 i 2 d’Octubre de 2022 per la classe Finn, organitzat amb la col·laboració de la 
Secretaria Catalana de la classe Finn i l’associació Finn Catalunya. 
 
1.- REGLES   
1.1 El Trofeu es regirà per: 

• Les regles definides al Reglament de Regates a Vela 2021–2024 de World Sailing (RRV) 

• Prescripcions de la RFEV. 

• La Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela. 

• [DP]Les Regles de la Classe FINN. 

• Normativa IFA per a regates Master la Classe FINN 

• [DP] Les Regles d’equipament de WS per la classe FINN. 

• La RRV 90.3(e)(3) es d’aplicació. 
 

• La regla 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a la regla 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 e identificarà als vaixells contra els quals te intenció de protestar” 

•  [NP][DP]La R. 40 del RRV Dispositiu de Flotació Personal és d’aplicació en tot moment mentre s’estigui a flot, excepte 
breument per posar-se o treure’s roba.   

• En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevaldran aquestes últimes i les seves 
modificacions. 

• [NP][DP]Tot participants i personal de suport seguirà qualsevols instrucció raonable donada per un membre de 
l’organització o oficial de regata. 

•  En les regles que regulin aquesta regata la notificació [NP] fa referència a que una infracció d’aquesta regla no serà 
motiu de protestes entre vaixells. (Modifica la R 60.1(a) del RRV). 
 

2.- PUBLICITAT[NP][DP] 
2.1 Els participants podran exhibir publicitat individual i se’ls podrà exigir que exhibeixin publicitat facilitada pels Clubs 
organitzadors, d’acord amb la Reglamentació 20 de World Sailing i les prescripcions de la RFEV a dita normativa. 
 
3.- ELEGIBILITAT 
3.1 Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’elegibilitat establerts a la Reglamentació 19 de World Sailing i 
les prescripcions de la RFEV a dita normativa. 
 
3.2 L´organització marca un límit màxim de 20 participants que es confirmaran amb rigorós ordre de recepció de les 
inscripcions 
 
3.3 Els participants de nacionalitat o residencia legal en Espanya o que competeixen adscrit a un Club espanyol, hauran d’estar 
en possessió de la llicència federativa d’esportista habilitada per la RFEV per l’any vigent, expedida per la FFAA on resideixi o 
practiqui l’esport l’esportista, segons “reglamento de licencias de la RFEV” 
Pels esportistes estrangers que no posseeixin d’una llicència federativa, hauran d’acreditar que disposen d’una assegurança 
d’accidents i malaltia vàlid a Espanya. 
 
3.4 Els participants hauran de presentar la tarjeta de classe de l´any vigent. 

 
4.- CLASSE I CATEGORIAS 
4.1 Aquesta regata es reservada per embarcacions de la classe FINN. 
4.2 Es podran crear subcategories (Master, Grand Master, Great grand Master, Legend i Super Legend) 
 
5.- INSCRIPCIONS 
4.1 Les inscripcions seran complimentades a la fulla d´inscripció adjunta també disponible a la web de la regata 
 
            http://regatasrcnb.com/regata/barcelona-finn-master-race-44.html 
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 i pagar els drets d´inscripció amb transferencia bancaria indicant el nom o número de vela de l´embarcació a: 
 

Banco Sabadell Atlántico  

Agencia Pla de Palau  

BARCELONA  

Nº cuenta: 0081-0163-61-0001988006  

IBAN: ES90  

SWIFT: BSABESBB  

  i s’hauran de tramitar abans del dia 29 de Setembre del 2022. 
4.2 Un cop s'arribi al màxim de participants establert en el punt 3.2 d'aquest anunci, es crearà una llista d'espera per poder 
adjudicar inscripcions en cas d'anul·lacions. 
4.3 El Comitè Organitzador podrà exigir la presentació de documents justificatius de les dades incloses en el formulari 
d’inscripció. 
4.4 Els drets d’inscripció són de 50,00 € per embarcació. 
 
5.- CONFIRMACIÓ I REGISTRE DE PARTICIPANTS I ENTRENADORS 
5.1 El regatista no es considerarà inscrit si el dia 29 de Setembre no està en possessió de la llicència federativa de l’any en curs 
i al corrent amb les obligacions de la classe. L’organització confirmarà amb la Federació Catalana de Vela i la Secretaria 
Regional de la Classe la vigència de les obligacions esmentades (no cal enviar copies de llicències ni cap altre documentació al 
respecte).  
 
5.2. Caldrà presentar la següent documentació: 

• Tarjeta de la classe 

• Llicencia Federativa (segons punt 3.3 d´aquest anunci) 

• Per a regatistes estrangers, assegurança segons especifica punt 3.3 d´aquest anunci) 
 

5.3 Abans de les 11 hores del dia 1 d´Octubre, tots els participants i entrenadors hauran de passar per l’Oficina de Regata a 
recollir la identificació de seguretat i signar el full de registre. 
 
6.- PROGRAMA 
6.1 Programa 
 

DIA HORA DESCRIPCIÓ / PROGRAMA 

Dissabte, 1 d´Octubre 
De 9 a 11 hores 

12:00 hores 
 

  Registre de participants i entrenadors 
 Senyal d’atenció 1ª prova del dia  
 

 Diumenge, 2 d´Octubre 
12:00 hores 
17h hores  

 Senyal atenció primera prova del dia 
 Lliurament de premis. 

 

6.2 Diumenge dia 2 no es donarà cap Senyal de Sortida més tard de les 15.30 hores. 
6.3 El Trofeu serà vàlid amb una prova vàlida celebrada. 
6.4 Hi ha programades un total de 6 proves. No es navegaran més de tres proves per dia. El Comitè de Regates podrà donar 
una sortida a una prova addicional en el cas d’estar per sota de programa. 
 
7.- INSTRUCCIONS DE REGATA  
7.1 Les Instruccions de Regata només estaran disponibles en el web de la regata a partir dels dies previs a la celebració de la 
mateixa. No s’entregaran copies en paper per col·laborar amb la protecció del Medi Ambient (excepcionalment s’entregaran 
copies a l’Oficina de Regata sota causa justificada). 
8.- FORMAT DE COMPETICIÓ  
 
8.1 La Regata es navegarà en format de flota amb una única sortida per a totes les categories. 
 
9.- RECORREGUTS  
9.1 Els recorreguts seran del tipus “sobrevent/sotavent”, a partir dels models L2 , LA2, L3 ó LA3 de World Sailing. 
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10.- PUNTUACIÓ 
10.1 S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa de l’Apèndix A del RRV. 
10.2 La puntuació total de cada embarcació serà la suma de tots els seus punts, excepte, si 5 o més proves han sigut 
completades, que la puntuació total de cada embarcació serà la suma de tots els seus punts, descartant la seva pitjor 
puntuació.  
 
11.- PREMIS 
11.1 És donaran a conèixer el primer dia de regates al TOA. 
11.2 Atenent al llistat final de inscrits es podrien lliurar premis addicionals sense previ avis a discreció del Comitè Organitzador.  
 
12.- SEGURETAT I EMBARCACIONS DE RECOLÇAMENT 
12.1 S’exigirà als entrenadors i personal de suport l’ús de l’armilla salvavides en tot moment mentre estiguin a l’aigua. 
12.2 Els entrenadors portaran obligatòriament una emissora de VHF mentre no estiguin amarrades en la base operativa de la 
Regata. 
12.3 Tots els participants fixaran obligatòriament en el seu carret de varada una tarja acreditativa que els hi serà entregada en 
l’Oficina de Regata durant el registre, normativa i protocol de la qual quedarà reflectida en les Instruccions de Regata. 
12.4 S’autoritza la utilització i embarcament d’equips de comunicació i localització (inclosos els telèfons mòbils), sempre que 
aquets es facin servir única i exclusivament per tasques de seguretat i salvament. 
 
13.- OFICINA DE REGATA I COMUNICACIONS 
13.1 L’Oficina de Regata estarà situada a l´edifici social del Club.  
13.2 El Comitè de Regates, l’Oficina de Regata i la resta de membres de l’organització, durant els dies de competició utilitzarà 
les freqüències de la Banda Marina de VHF per les seves comunicacions, sent el canal oficial i permanent de comunicació el 72. 
 
14.- RESPONSABILITAT 
14.1 Els participants d’aquesta regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  L’Organització, el Comitè de Regata, el 
Comitè de Protestes i qualsevol altre membre de l’Organització, es descarreguen 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 fonamental 3 del RRV,  “Decisió de regatejar” que diu: Es de l’exclusiva responsabilitat d’un vaixell decidir si participa 

en una prova o si continua en regata. 
 

15.- DRETS D’IMATGE 
15.1 Al participar en la Regata els participants i els seus acompanyants concedeixen automàticament a favor de l’Organització 
el dret a perpetuïtat per fer sevir qualsevol tipus d’imatge, fotografia o gravació presa durant el període de competició, sense 
autorització prèvia ni compensació alguna. 
 
16.- ACTES SOCIALS  

 
Dissabte 1 d´Octubre   A les 20.30  Sopar al Reial Club Nàutic de Barcelona 
Diumenge 2 d´Octubre   A les 17.00  Enterga de Premis 
 
17.- PARKING EMBARCACIONS 
 
Les embarcacions que hagin completat el procès d´inscripció, podran disposar de varada a les instal·lacions del club a partir del 
20 de Setembre i fins el 7 d´Octubre. 
 
18.- INFORMACIÓ I CONTACTE  
 
Reial Club Nàutic de Barcelona 
Moll d´espanya s/n 
08039 Barcelona 
Tel: 932216521 
regatas@rcnb.com 
http://regatasrcnb.com/regata/barcelona-finn-master-race-44.html 
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19.- ÀREA DE REGATA  
 

 


