
 

 
 

 

Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols 
 

XXI MEMORIAL JOAN ALBÓ  
 

Puntuable per la Copa Catalana Zona Baix Empordà 
 

19 i 20 de març de 2016 
 

El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb el que preveu la Regla 89 del Reglament de Regates a 
Vela de la I.S.A.F., es complau en anunciar i organitzar la celebració del XX Trofeu Memorial Joan Albó per 
a la classe creuers, i per això estableix el següent: 

 
ANUNCI DE REGATA 

I   REGLAMENTS  
1.- La regata es correrà amb subjecció al Reglament de Regates a Vela de l'ISAF 2013-2016, les 

prescripcions de la Real Federación Española de Vela, el Reglament Tècnic de Creuers. La Guia 
Esportiva de la Federació Catalana de Vela, el Reglament del sistema de mesurament ORC, els 
Reglaments de Seguretat de ISAF i les Instruccions de Regata, 

II  CLASSES PARTICIPANTS 
2.- Podran participar tots els iots de creuer a vela que disposin de certificat de mesurament ORC vàlid pel 

2016. També podran participar sense puntuar per la Copa de Catalana els iots de creuer a vela amb 
mesurament RI i les embarcacions no mesurades que correran amb el ràting que els hi estimi el 
comitè. 

3.- El Comitè Organitzador podrà distribuir els grups de classificació sota el seu criteri tenint sempre en 
compte el número de participants i el RTC. 

4.- Malgrat que s’admeten iots amb tripulació reduïda, a nivell de classificació, no es constituirà grup o 
classe ni s’acceptaran certificats d’aquest tipus. 

III INSCRIPCIONS 
5.- Les inscripcions hauran de complimentar-se al link de la web del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols 

http://cnsfg.cat/activitats/competicions/   , tancant-se el termini d'admissió d'inscripcions a les 19,00 del 
dia 18 de març de 2016. 

6.- Les inscripcions es dirigiran a: 
Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols - Apartat de Correus núm. 102 17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS - 
FAX 972 32 13 00 - e-mail: xavi@cnsfg.cat. 

7.- Les Inscripcions hauran d'anar acompanyades de: 
a) Fotocopia del Certificat de mesurament ORC vàlid pel 2016. 
b) Fotocòpia de les Llicències Federatives de tota la tripulació pel 2016.  
c) Fotocopia de la pòlissa en vigor de responsabilitat civil (assegurança contra tercers) 
d) Autorització d'exhibició de publicitat, si s'escau.  
e) Fotocòpies del Certificat de navegabilitat i títol adient pel govern de l’embarcació en qüestió. 
Drets d'inscripció. Aquests drets es podran fer efectius mitjançant ingrés al compte: 2100 8104 29 
2300081766; cas d’haver-se fet així caldrà presentar el comprovant del ingrés. 
 

8.- Els drets d’inscripció es calcularan segons la següent taula 
 

 Sense Publicitat Amb Publicitat 
Tripulació reduïda 1 o 2 tripulants 105,00 € 180,00 € 
De 3 a 5 tripulants 120,00 € 200,00 € 
De 6 a 9 tripulants 135,00 € 220,00 € 



 

De 10 tripulants en endavant  150,00 € 235,00 € 
 
10.- Les inscripcions hauran de confirmar-se a partir de les 09h del dia 19 de març de 2016 i no mes tard de 

les 11h del mateix dia, 
11.- El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols i el seu Comitè de Regates es reserven el dret d'admetre 

inscripcions que no compleixin alguna o algunes de les condicions o terminis abans esmentats. 
IV HORA DE SORTIDA I PROGRAMA 
12.- El senyal d'atenció per la1ª prova de cada dia, es donarà a les 11,55. 
13.- De no indicar-se altre cosa a les Instruccions de Regata es celebraran tres proves, una costanera, el 

primer dia i, dos sotavent – sobrevent, el segon.  
V CATEGORÍA  
14.- Aquesta regata serà considerada de nivell 2. 
15.- A efectes de publicitat, es considera de categoria C, d’acord amb la Reglamentació 20 de la ISAF i les                             
         prescripcions de la RFEV a dita reglamentació. 
16.- A efectes de seguretat es considerarà de 4a categoria, 
VI SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ i DE PUNTUACIÓ  
17.- La classificació serà per classes establertes sota el sistema de Temps sobre Distancia (RTC 203.2 B) i 

s’aplicarà la puntuació Baixa (Apèndix A4 del RRV). 
Les embarcacions amb certificat de ràting verificat, i hagin navegat amb tripulació complerta, 
puntuaran per el Copa Catalana Zona Baix Empordà.  

VIl INSTRUCCIONS 
18.- Les instruccions de Regata podran ser recollides a la Secretaria del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, 

a partir de les 09,00 del dia 19 de març de 2016, 
VIII MODIFICACIONS ALS REGLAMENTS  
19.- S'especificaran a les Instruccions de Regates. 
IX PROGRAMA 
20.- Estan programades tres proves, de les que s’haurà de completar una per que la regata sigui vàlida. 
X PREMIS 
21.- S’especificaran al TOA. 
XI RESERVA DE MODIFICACIÓ 
22.- El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols i el seu Comitè de Regates es reserven el dret de modificar aquest 

Anunci total o parcialment quan ho estimin oportú. 
23.- Cas de discrepància entra el present i les Instruccions de Regata, prevaldran les darreres i les seves 

modificacions. 
XII RESPONSABILITAT DEL CLUB NÁUTIC SANT FELIU DE G UÍXOLS 
24.- El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, el seu Comitè de Regates i qualsevol persona, física o Jurídica, 

que participi, per qualsevol títol,  en l'organització de la regata, no assumeixen cap responsabilitat per 
qualsevol accident o incident que pugui passar abans, durant o després de la regata. 

 

Tots els iots inscrits tindran amarra gratuïta a les instal·lacions del Club, a partir del dia 11 de març de 2016 
i fins el 27 de març de 2016. ambdues dates incloses. 

ACTES SOCIALS 
 
Dissabte 19 de març  09,00 Formalització d'inscripcions  
Dissabte 19  de març  Al finalitzar les 

proves 
Butifarrada al Tinglado del Club 

Diumenge 20  de març  Al finalitzar les 
proves 

Butifarrada i Lliurament de guardons al Tinglado del Club 

 
 


