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ANUNCI DE REGATA

La II Intercat Race Vila de Torredembarra es celebrarà del 4 al 7 de juliol de 2013 a 
les aigües costeres de Torredembarra, organitzat pel Club Marítim Torredembarra, la 
Federació  Catalana  de  Vela  amb  la  col·laboració  de  l'Associació  Deportiva  de 
Catamarans i la Secretaria Territorial de la Classe Catamarà.

1. REGLES
1.1 La regata es regirà per les regles de regata tal i com es defineixen al Reglament 

de Regates a Vela de la ISAF 2013-2016 (RRV).

1.2 En cas de conflicte entre idiomes, prevaldrà l’anglès.

1.3 Publicitat – L’ autoritat organitzadora podrà obligar als participants a portar  
publicitat dels patrocinadors de l’esdeveniment al casc.

2. CLASSES PARTICIPANTS
2.1 La Intercat Race esta reservada  a la classe Catamarà i dividida en les següents 

categories:
• Clase A
• Fx-One
• Formula 18
• Hobie 16
• Interseries

2.2 El mínim de participants per formar Categoria es de 5 participants; en cas de 
no  arribar-hi  al  mínim  per  classe  seran  inclosos  dintre  de  la  categoria  
Interseries.



2.3 La distribució per categories es publicarà en el TOA una vegada tancat el terme 
d’inscripcions.

3. REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ
3.1 Només  els  membres  de  l’Associació  de  Classe  que  estiguin  al  corrent  de  

pagament  i   que  pertanyin  a  una  Autoritat  Nacional  de  l’ISAF,  podran  
participar al campionat.

3.2 Els participants espanyols hauran d’estar en possessió de la llicència federativa 
2013.

3.3 No es permetrà la substitució dels patrons inscrits, però sí dels tripulants.

3.4 El  campionat   es  navegarà  separadament  per  les  categories  abans  
esmentades.

4. INSCRIPCIONS
4.1 El formulari d’ inscripció pot completar-se a:    

www.cmtorredembarra.net

(Alternativament, el formulari d’inscripció pot enviar-se per e-mail o fax a l’  
oficina del Club Marítim Torredembarra  

E-mail: club@cmtorredembarra.net
Fax +34 977 645 393).

4.2 La inscripció s’haurà de realitzar abans del 4 de Juliol  de 2013.  El  comitè  
organitzador podrà acceptar inscripcions rebudes desprès d’aquesta data.

4.3 Els drets d’inscripció per regatista són de 35 €, (20€ en el cas dels  regatistes 
nascuts desprès de l’any 1994) i s’hauran de pagar tal i com es descriu al punt 
4.4. d’aquest Anunci de Regata.

4.4 Formes de pagament:

Transferència Bancària (no més tard de les 23:59 hrs del 3 de juliol de 2013):
Banc: Caixa Penedès

Compte: 2081 0351 15 3300009941
Swift code: CECAESMM081

IBAN: ES73 2081 0351 15 3300009941

http://www.cmtorredembarra.net/


(Si  s’utilitza  aquest  mètode  de  pagament,   indiqueu  el  seu  número  de  
vela com a  referència , conservi el rebut i remeti el rebut al Club Marítim  
Torredembarra per evitar qualsevol malentès).

En efectiu o targeta de crèdit  a les oficines del Club Marítim Torredembarra 
(abans de les 13:00hrs del 5 de juliol de 2013).

5. REGISTRE DE PARTICIPANTS
5.1 Cada  participant  haurà  de  registrar-se  i  firmar  personalment  el  formulari  

d’inscripció a l’ Oficina de Regata abans de les 13:00 del 5 de Juliol.

5.2   Els  Participants  de  nacionalitat  espanyola  hauran  d’ensenyar  la  Llicència  
Federativa de 2013

5.3 Durant el registre tots els participants de nacionalitat no espanyola hauran de 
mostrar  la  llicència  de l’any actual  d’una Autoritat  Nacional  de l’ISAF,  i  la  
cobertura d’assegurança a tercers per un mínim de 700.000,-€

5.4 Les Instruccions de Regata seran entregades al moment del registre a petició 
del regatista.

6. OFICINA DE REGATA
6.1 L’ Oficina de Regata estarà situada a la zona verda del Club Marítim 

Torredembarra.



7. PROGRAMA

7.1 Programa:

Data Hora Descripció

Dijous,  4  de 
juliol

16:00 h Regata 
d’Entrenament

Divendres,  5 de 
juliol

De  10:00h  a 
13:00h

Registre  de 
Participants

11:00h Acte  de 
presentació  de  la 
regata

15:30h Senyal  d’  Atenció 
1ª Prova

Dissabte,  6 de 
juliol 13:00h Proves

Diumenge, 7 de 
juliol

13:00h Proves

17:00h Entrega de premis

7.2. El dia 7 de Juliol qualsevol prova a la que no s’hagi donat senyal d’ atenció  
abans de les 15:00hrs. serà anul·lada.

8. BARCOS I EQUIPAMIENT
8.1 En cas de danys, les embarcacions i l’equipament només podran ser substituïts 

amb autorització escrita del Mesurador de Regata, el Comitè de Regata o de 
Protestes.

9. FORMAT DE COMPETICIÓ
9.1 S’ han programat 6 proves.

9.2 S’haurà de completar un mínim de 2 proves per a que el campionat sigui vàlid.

9.3 Hi  haurà  classificacions  separades  per  les  diferents  categories  tal  com  es  
descriu al punt 2 d’aquest anunci.

9.4 Es donaran sortides separades per les diferents categories.



10. PUNTUACIÓ
10.1  S’ aplicarà el sistema de puntuació a la baixa  (RRV Apèndix A4)

10.2  Per cada 4 proves completades s'en descartarà una.

11. PREMIS
         El 7 de juliol de 2013 s’entregaran els  corresponents premis per categoria.

12. RESPONSABILITAT
Tot participant a l’esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat.
El  Comitè  Organitzador,  els  Comitès  o  qualsevol  persona  o  organisme  
involucrat a l’organització de l’esdeveniment rebutja qualsevol responsabilitat 
per pèrdues, danys, lesions o molèsties que esdevinguessin a persones o coses 
tant a terra como al mar, com a conseqüència de la participació a les proves 
amparades per aquest  Anunci de Regata.

Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4 de la Part 1 del RRV que estableix:

“És d’ exclusiva responsabilitat d’ una embarcació decidir si participa a una prova o 
si continua en regata”.

13. INFORMACIÓ
Per  qualsevol  altre  informació,  si  us  plau contacti  amb l’  oficina del  Club  
Maritim Torredembarra:

Tel.: +34 977 640 810 - Fax: +34 977 645 393

E-mail: club@cmtorredembarra.net

 Passeig Colom, s/n. 43830 Torredembarra (SPAIN)

Horari d’ oficina: Dimarts a Diumenge de 9:00 h. a 14:00 h.

14. ACTES SOCIALS
El programa d’ actes s’exposarà al Tauler Oficial d’ Anuncis i a la web del Club 
Marítim Torredembarra.

www.cmtorredembarra.net

Torredembarra, 18 de  maig de  2013

http://www.cmtorredembarra.net/
mailto:club@cmtorredembarra.net



