V TROFEU SOMORROSTRO
Instruccions de Regata
El V Trofeu Somorrostro, és una regata organitzada pel Club Patí Vela Barcelona
i per delegació de la FCV i l’ADIPAV. Aquesta regata tindrà lloc els dies 2 i 3
d’abril del 2022
1. REGLES
1.1 La regata es regirà per les regles definides en el Reglament de
Regates a Vela de la ISAF (RRV 2021 – 2024), excepte en el que resulti
modificat en aquestes Instruccions de Regata.
2. MODIFICACIONS
2.1 Qualsevol modificació a les Instruccions de Regata o avís als
participants s’anunciarà al Tauler Oficial d’Anuncis (TOA) dues hores
abans del senyal d’atenció de la primera prova del dia en la qual sigui
valida.
3. SENYALS ESPECIALS
A TERRA
3.1 Els senyals a terra es donaran al Pal Oficial de Senyals.
A MAR
3.2 A més del previs a Senyals de Regata del RRV, s’utilitzaran les
següents senyals especial:
3.2.1 Quan un vaixell del Comitè de Regates hissi les senyals del CIS
GI sobre A o H, o bé N sobre A o H i a més a més, sigui hissada
la bandera de la CREU ROJA, significa: “els participants han de
dirigir-se immediatament a terra”.
3.2.2 Quan un vaixell del Comitè de Regates hissa únicament la
bandera de la CREU ROJA, significa: “els entrenadors i demés
vaixells dels equips hauran de col·laborar amb el Comitè
Organitzador ne les tasques de seguretat”.

4. REGLES DE SEGURETAT
4.1 Els vaixells que es retiren després de finalitzar (RET) o que abandonin
el camp de regata en qualsevol moment abans de finalitzar (DNF),
tindran que omplir un formulari de retirada a l’oficina de regates
abans de finalitzar el termini de protesta.
4.2 El Comitè reserva el dret d’aplicar el control de firmes per raons de
seguretat.

5. PROGRAMA DEL CAMPIONAT
5.1 El programa de la regata serà el següent:
DIA
Dissabte 2 d’abril

Diumenge 3 d’abril

HORA
9:00h a 11:00h
12:00h
13:00h
13:00h

ACTE
Registre de participants
Reunió de patrons
Senyal atenció 1ª prova
Senyal d’atenció

5.2 Estan programades un màxim de 2 proves.
5.3 L’últim dia de regata no es donarà cap senyal de sortida més tard de
les 15:30h, excepte com a conseqüència d’una prèvia crida general.
6. BANDERA DE CLASSE
El format de competició serà en flota.
PATÍ DE VELA
BANDERA DE CLASSE
7. CAMP DE REGATA
7.1 El Camp de Regates serà situat en aigües de Barcelona, davant del
Club Patí Vela Barcelona.
8. RECORREGUTS
8.1 Disponibles a l’ANNEX.
9. BALISES
Les balises utilitzades per aquesta regata seran CILÍNDRIQUES DE
COLOR TARONJA.
10. SORTIDES
10.1 El procediment de sortida serà el següent
ATENCIÓ:
5 MINUTS
PREPARACIÓ: 4 MINUTS
ÚLTIM MINUT: 1 MINUT
SORTIDA:
0 MINUTS
10.2 Cap vaixell sortirà més tard de 5 minuts després del senyal de
sortida, els que ho facin seran considerats DNS (modifica la regla A4
del RRV.)
10.3 Si las condicions són desfavorables i, en cas necessari, el vaixell del
Comitè de Regates podrà mantenir la seva posició ajudant-se del
motor.
11. CRIDES
11.1 Es faran d’acord amb la regla 29 del RRV.

12. CANVI DE RECORREGUT
12.1 Els vaixells hauran de passar entre el vaixell del Comitè que senyali
el canvi, que tindrà consideració de balisa i que s’haurà de deixar per
estribord, i la balisa que inicia el tram que es modifica, que deixaran
per babord la nova balisa serà de color groc.
13. LÍNIA D’ARRIBADA
13.1 Disponible a l’ANNEX.
13.2 En condicions desfavorables, i en cas necessari, el vaixell del
Comitè podrà mantenir la seva posició utilitzant el motor.
14. PENALITZACIONS EN EL MOMENT DE L’INCIDENT
14.1 La regla 44.1 del RRV es modifica de manera que sols s’exigeix una
penalització d’un gir per haver infringit una regla de la Part 2.
14.2 Un vaixell que s’hagi penalitzat o retirat conforme la regla 44.1,
haurà d’omplir un formulari de reconeixement dintre de l’hora límit
per a protestar.
15. TEMPS LÍMIT
Els temps límit seran els següents
DUARCIÓ PRETESA
TEMPS LÍMIT PER AL
DE LA PROVA
PRIMER
90’

200’

TEMPS LÍMIT
DESPRÉS DEL
PRIMER
30’

15.1 El no compliment amb la duració pretesa no serà motiu de protesta.
16. PROTESTES
16.1 Les protestes es faran per escrit en formularis que estaran
disponibles a l’Oficina de Regata i es presentaran dintre del termini
per a protestar.
16.2 El vaixell que té intenció de protestar haurà d’informar al vaixell del
Comitè, en el moment de creuar la línia d’arribada, de quin es el
vaixell o vaixellls contra els quals vol protestar (amplia la regla 61.1
(a) del RRV).
HORA LÍMIT DE
PROTESTES

1 hora des del moment en que finalitza
l’última prova del dia

30.1, 30.3, A4.2, A5

Fins a 30 minuts després de l’hora límit
per protestar
Fins a 30
min
ABANS
després de
DE LES
la
19:30H
publicació
de la

PROTESTES I/O
PETICIONS DE
REPARACIÓ PER ALGUN
ACTE PRODUÏT A TERRA

(MODIFICA REGLA 62.2
DEL RRV)

CLASSIFICACIÓ
EXPOSADA

classificació
del TOA

DESPRÉ
S DE LES
19:39H

Audiències del dia
anterior
REOBERTURA
D’AUDIÈNCIA (MODIFICA
LA REGLA 66 DEL RRV)

Audiències del
últim dia de regata

Fins a les
11:00h del
dia següent

Fins a 24 hores
després de la
resolució
Fins a 30 minuts
després de la
notificació de la
resolució

16.3 Les infraccions a les Instruccions de Regata 3.2.1; 9.2; 13.2; 18 (
REGLES DE SEGURETAT); 20 (LLANÇAMENT DE ESCOMBRARIES) no
seran motiu de protesta d’un vaixell contra altre, però poden
originar una protesta per part del Comitè de Regates o del Comitè
de Protestes (modifica la regla 60.1 RRV).
17. PUNTUACIÓ
17.1 S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa establer a l’apèndix A4
del RRV.
18. REGLES DE SEGURETAT
18.1 Serà obligatori portar rem, tal i com defineix el reglament de classe
ADIPAV.
18.2 Tots els participants portaran posta l’equipament de flotabilitat
personal des del moment en que entrin a l’aigua (modifica la regla
40 RRV).
18.3 Una embarcació que abandoni el camp de regates en qualsevol
moment, ho notificarà per qualsevol medi al Comitè de Regata i
haurà de presentar un formulari de DNF.
18.4 Tot vaixell que, per qualsevol motiu, arribi a terra en un punt
diferent al Club base i no pugui arribar al Club pels seus propis
medis, haurà d’avisar immediatament per telèfon a:
CLUB PATÍ VELA BARCELONA: 670. 089. 879
Tots els participants compliran aquesta instrucció de regata. En cas contrari,
se’ls pot exigir el pagament de les despeses de l’operació de rescat.
18.5

Es respectaran els límits d’abalisament d’aproximació a la costa.

19. PREMIS
19.1 Escultura de fusta, cedida per la drassana Patí Vela Barcelona
20. LLANÇAMENT D’ESCOMBRARIES
20.1 Està prohibit llançar brossa a l’aigua durant tota la regata. LA
penalització per la infracció d’aquesta IR serà decidida pel Comitè de
protestes, i pot ser la desqualificació en totes les seves proves
celebrades.
21. RESPONSABILITAT
21.1 Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El
Comitè Organitzador o qualsevol persona o Organisme Involucrat en
l’organització de l’esdeveniment rebutja qualsevol responsabilitat per
pèrdues, danys, lesions o molèsties que poguessin patir tant
persones com coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència de
la participació en les proves emparades per aquestes Instruccions de
Regata.

BARCELONA, abril del 2022

V Trofeu Somorrostro
CLUB PATÍ VELA BARCELONA

ANNEX
DISSABTE DIA 2 i 3 d’abril del 2022

CPVB

POSICIÓ CIRCUIT
DE REGATA

CPVB

ANNEX Patí de Vela
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ESQUEMA DEL RECORREGUT
rererecorregutRECORREGUT
TEMPS PATÍ A VELA
Recorregut Aproximat
90 min.
3

Temps Límit Total

200 min.

A partir del primer

20 min.

ARRIBADA

2

1
SORTIDA

PROGRAMA DE LES PROVES. P ATÍ A VELA
Dia 2 a les 13.00h
Dia 3 a les 13.00h

Prova
Prova

El format de competició és en FLOTA
No es descartarà cap prova.

RECORREGUT
rererecorregutR
Patí: Sortida, 3,
ECORREGUT

2,1,3,1

Arribada

Patí Júnior : Sortida, 3, 2,1, Arribada

L’últim dia no es donaran senyals
de sortida a partir de les 15:30h.
Proves necessàries per a la validesa del Trofeu: 1

* CANVI DE RECORREGUT – BOIA GROGA
Segons Regla 33 de la RRV

El lliurament de premis tindrà lloc al Club Patí Vela
Barcelona el 3 d’abril del 2022, a les 17h.

