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DIA DE LES ILLES BALEARS
VELA LLATINA

DIVISIÓ REGATA- LLAÜTS CLÀSSICS

TROBADA CLASSE OBERTA

Dissabte 1 de març de 2014

ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic Cala Gamba organitza l'1 de març el DIA DE LES ILLES BALEARS de vela Llatina per a  
les divisions Regata, Llaüts Clàssics i Oberta, amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears i la 
Federació Balear de Vela.

REGLES

1.1    La regata es regirà per:

a)   El Reglament Internacional de Regates de la I.S.A.F. 2013-2016 (R.R.V.).
b) El Reglament de Vela Llatina per a les divisions Regata i Llaüts clàssics vàlid per a l'any 2014.
c) El Reglament de Mesurament, Compensació i Regates vàlid per a l'any 2014.
d) El sistema de puntuació baixa Apèndix A del Reglament Internacional de Regates de la I.S.A.F. 

2013-2016 (R.R.V.). 
e) L'Anunci de Regata.
f) Les Instruccions de Regata.

En  cas  de  discrepància  entre  l’Anunci  de  Regata  i  les  Instruccions  de  Regata,  prevaleixen 
aquestes darreres.
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REGLES
CLASSES QUE PARTICIPEN

2.1 El DIA DE LES ILLES BALEARS, està reservat a embarcacions de Vela Llatina.

2.2 S’establiran les següents divisions:
1) Regata
2) Llaüts Clàssics
3) Oberta. Per a embarcacions sense certificat de Mesurament.

PUBLICITAT

3.1 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com a categoria C d’acord amb la 
Reglamentació 20 de l’Apèndix 1 de la ISAF.

3.2 Es podrà exigir als participants l’exhibició de publicitat de l’organitzador conforme a l’apartat 20.3(d)
(i) de l’Apèndix 1, Reglamentació 20 de la ISAF.

INSCRIPCIONS PARTICIPANTS

4.1 Les inscripcions es complimentaran necessariament a través del Web: www.cncg.es .

4.2 La Data límit de recepció d’inscripcions finalitza el 28 de   febrer de 2014.  

4.3 Els drets d’inscripció són de franc.
 
4.4    El comitè organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin després de la 
data límit.

4.5 El comitè Organitzador exigirà la presentació de documents que justifiquin les dades del  bolletí  
d’inscripció.

REGISTRE DE PARTICIPANTS

5.1 Cada patró haurà de signar personalment el Formulari de Registre a l’Oficina de Regates abans de 
les 11.00 hores del dia 1 de març de 2014.

5.2 El  registre  queda  condicionat  a  la  presentació,  abans  de  l’hora  senyalada,  dels  següents 
documents:

• Llicència federativa dels esportistes 2014.
• Certificat APM. Només a les divisions Regata i Llaüts Clàssics.
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PROGRAMA

6.1 El programa de l’esdeveniment serà el següent:

DATA HORA ACTE

Dissabte, 1 de març 09.00-11.00 

10.45

12.00

15.30

Obertura oficina de regates.

Reunió de patrons i berenar.

Senyal d’Atenció prova

Lliurament de premis i picada.

Està programada 1 prova.

COMPENSACIÓ I CLASSIFICACIÓ 

7.1 Els sistema de compensació serà el que determini el Reglament, compensació i regates vàlid per 
l’any 2014.

7.2 La divisió oberta tindrà una classificació per participació.

PUNTUACIÓ

8.1 S’aplicarà l’Apèndix A i  el  Sistema de Puntuació  Baixa descrit  a la  regla  A.9 del  RRV amb les 
modificacions descrites a les Instruccions de Regata.

AMARRAMENTS

Per a demanar amarrament hauran de dirigir-se a info@cncg.es o telf. 971 261 849 abans de la 
data límit d’inscripció.

DRETS D’IMATGE
                      

10.1 Ja que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució,  regulat per la  
Llei Orgànica 1/1982, del 5 de Maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i  
familiar i a la pròpia imatge i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, s’informa que les dades i imatges personals recollides s’incorporaran als 
fitxers d’imatges, el responsable el qual és el Club Nàutic Cala Gamba, i que té com a finalitat la  
gestió d’imatges de les diferents activitats organitzades.  
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10.2 S’informa que les imatges presses durant l’esdeveniment pertanyen en exclusiva al responsable 
del fitxer.

10.3 Els participants autoritzen als organitzadors i patrocinadors per a que el seu nom, la seva imatge o 
la de l’embarcació en la que participen, puguin ser utilitzats en qualsevol text, fotografia o vídeo i 
pugui ser publicat o difós per qualsevol mitja.   

RESPONSABILITAT

11.1 Totes  les  embarcacions  que  participen  a  la  regata  ho  fan  baix  el  seu  propi  risc  i  
responsabilitat. 
 
11.2  El  Club Nàutic Cala Gamba, el  Comitè Organitzador,  el  Comitè de Regates,  i  qualsevol  altra 

persona o organisme involucrat en la organització de la regata, declinen qualsevol responsabilitat 
per pèrdues, danys, lesions o molèsties que puguin succeir a persones o coses, tant a terra com a 
la mar, per participar en elles, abans, durant o després de la regata. 

11.3  Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4, DECISIÓ DE REGATEJAR, de la part 1 del R.R.V., 
que estableix: 

 
“Una embarcació  és l’única responsable  de  la  seva  decisió  de prendre  o  no la  sortida o  de 
continuar en la regata”.

Palma de Mallorca,  7 de febrer de 2014
El Comitè  Organitzador
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