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INTERCAT RACE VILA DE TORREDEMBARRA 
 

ANUNCI DE REGATA 
Patí de Vela Sènior (Regata Nivell 2) i Catamarà 

  
El Club Marítim Torredembarra, es complau en anunciar la celebració de l’Intercat Race Vila de 
Torredembarra, per a les classes de Patí de Vela Sènior i Catamarà, durant els dies 23 i 24 de 
juliol de 2022 en aigües de Torredembarra. 
  

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 WS 2021-24 (RRV);  
1.2 Pel sistema de Ràting per Catamarans de Vela Lleugera de la WS (WS SCHRS) i pel grup 
d’Inter Sèries; 
1.3 Les Regles d´equipament WS; 
1.4 Les Regles de classe Patí a Vela; 
1.5 Les Regles de classe Catamarà; 
1.6 La Guia Esportiva de la FCV; 
1.7 La Regla 90.3(e)(3) serà d´aplicació; 
1.8 La Regla 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. (NP)(DP); 
1.9 Per aquest Anunci de Regata i per les Instruccions de Regata que poden modificar l´Anunci 
de Regata. 
1.10 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 Regla 60.1(a) del RRV). 
 

2. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ  
 

2.1 Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la 
Reglamentació 19 de la WS i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació 
 
2.2 Els participants de nacionalitat o residència legal a Espanya o que competeixen adscrits a 

un Club espanyol, tindran 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 el 
“Reglamento de licencias de la RFEV”. 
 

2.3 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, amb una 
responsabilitat civil a tercers amb una cobertura mínima de 336.557 €. 

 
2.4  Els regatistes de la classe Patí hauran d´estar en possessió del carnet de la classe ADIPAV 
2022. 
 

3. INSCRIPCIONS  
 

3.1 El formulari d'inscripció es pot descarregar a: 
 

www.cmtorredembarra.com 
 
(Alternativament, el formulari d'inscripció pot enviar-se per e-mail a l'oficina del Club Marítim 
Torredembarra o complimentar-se a l´oficina del CMT)  
 

E-mail: info@cmtorredembarra.com 
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3.2 L’ inscripció es pot realitzar fins el dia 23 de juliol, abans de les 11.00 hores. El comitè 

organitzador es reserva el dret a acceptar inscripcions rebudes desprès d'aquesta data. 
 
 
3.3 Els drets d'inscripció per regatista son els següents: 
 

Patí Sènior 30€ 
Patró Catamarà 30€ 

Tripulant Catamarà 20€ 
 
 
3.4 Formes de pagament:  
 

a) Transferència Bancària (no més tard del dia 21 de Juliol de 2022):  
 

Banc Sabadell 
Compte: 0081 - 1777 – 55 – 0001024710 

Swift code: BSABESBB 
 

IBAN: ES79 -  0081– 1777 – 5500 – 0102 – 4710 
 
(Si s’utilitza aquest mètode de pagament, indiqui el número de vela com a referència, conservi el 
rebut i remeti el rebut per e-mail al Club Marítim Torredembarra) 
 

b) En efectiu o targeta de crèdit a les oficines del CMT (abans de les 11:00h del dia 23 
de juliol de 2022). 

 
4. REGISTRE DE PARTICIPANTS  

 
4.1 Cada participant haurà de registrar-se i firmar personalment el formulari d'inscripció a l'Oficina 
de Regates abans de les 11:00 del dia 23 de Juliol de 2022. 
 
4.2 Les Instruccions de Regata seran entregades en el moment del registre a petició del 
participant.  
 

5. OFICINA DE REGATA  
 

5.1 L'Oficina de Regata estarà situada a les oficines del CMT. 
 

6. EMBARCACIONS I EQUIPAMENT  
 

6.1 En cas de danys, les embarcacions i l'equipament només podran ser substituïts amb 
l’autorització escrita del Comitè de Regata. 
 

7. PROGRAMA 
 

7.1 El programa esportiu i social és el següent:  
  

DIA HORA ACTE 
23 de Juliol de 2022 09:00 a 11:00h Formalització Inscripcions 

11:00h Reunió de patrons 
12:30h Senyal atenció 1ª prova 

24 de Juliol de 2022 12:30h Senyal d’atenció  
 Al finalitzar les proves del dia Acte d’entrega de premis 
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7.2 El dia 24 de Juliol de 2022, no es podrà donar cap més sortida després de les 15:30h. 
 

8. FORMAT DE COMPETICIÓ 

8.1 El format serà de navegació en flota per a totes les classes participants. 

8.2 Per formar classe serà necessari com a mínim la participació de cinc inscrits per classe. Totes 
aquelles classes de Catamarà que tinguin menys de cinc inscrits s´agruparan en el grup Inter 
Sèries. 

8.3 Hi haurà una classificació única per la classe Patí i classificacions separades en funció de les 
classes de Catamarà que es formin. 

8.4 S´haurà de completar un mínim d´una prova en cada classe constituïda per a que el 
Campionat sigui vàlid per cada classe. 
 
8.5 Proves programades segons classes: 
 

• Patí: 3 proves. No hi ha descart. El màxim de proves navegables per dia és de 2. 
• Hobie Cat 15: 2 proves. No hi ha descart. El màxim de proves navegables per dia es 1. 
• Hobie Cat 16: 5 proves. Amb 4 proves o més finalitzades es podrà descartar 1. El màxim 

de proves navegables per dia és de 3. 
• Inter Sèries: 5 proves. Amb 4 proves o més finalitzades es podrà descartar 1. El màxim 

de proves navegables per dia és de 3. 
• Fórmula 18: 7 proves. Amb 4 proves o més finalitzades es podrà descartar 1. El màxim 

de proves navegables per dia és de 4. 
   
9 PUNTUACIÓ 
 
9.1 S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa (RRV Apèndix A4) 
 
9.2 S´aplicarà el HANDICAP RATING SYSTEM per a la categoria INTER SÈRIES de 
Catamarà. 

10 RECORREGUTS 

10.1 El recorregut per les classes Patí a Vela i Catamarà Hobie Cat 15 serà un triangle.  

10.2 El recorregut per les classes Catamarà Hobie Cat 16, Inter Sèries i Fórmula 18 serà 
barlovent/sotavent. 

11 PROGRAMA SOCIAL I PREMIS 
 
11.1 El programa social es publicarà a la web del CMT – www.cmtorredembarra.com 
 
11.2 El llistat de premis s’especificarà al TOA abans de la senyal d´atenció de la primera prova. 
 
12. RESPONSABILITAT 
 
Tot participant a l’esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè 
Organitzador, els Comitès de Regata 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 com a mar, com a conseqüència de la participació 
a les proves emparades per aquest Anunci de Regata. 
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Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 3 de la Part 1 del RRV, que estableix: 

 
“Es 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 Marítim Torredembarra: 
 

Telf: 977 64 08 10 / 636 80 28 19 
E-mail: info@cmtorredembarra.com 

Passeig Colom, s/n. 43830 Torredembarra 
 

Horari d’oficina: De Dilluns a Diumenge de 09:00h a 14:00h 
 

Torredembarra, Juliol 2022 


