
 
 

Anunci Regata 

XLV Regata a les Illes 
Medes 

Creuers 
27 de agost de 2016 

 

 



Sant Feliu  - Illes Medes - Sant Feliu 

Senyal d 'atenció 10:55 
 

 
ANUNCI DE REGATA 

 
I REGLAMENTS 
1.- La regata es correrà amb subjecció al Reglament Internacional de Regates a Vela de l'I.S.A.F., 

les prescripcions de la Reial Federació Espanyola de Vela, el Reglament Tècnic de Creuers i a 
Dos i les Instruccions de Regata. 

 
II CLASSES PARTICIPANTS 
2.- Podran prendre-hi part tots els iots de creuer a vela, mesurats o no. 
3.- Els iots no mesurats correran amb el rating que els hi estimi el Comitè no podent ser aquest 

objecte de reclamació. 
 
III INSCRIPCIONS 
4.- Les inscripcions hauran de formalitzar-se, en els impresos facilitats per l'organització, abans de 

les 19 hores del divendres dia 26 d’agost. O remetre's al Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols - 
Zona Esportiva del Port, s/nº - 17220 Sant Feliu de Guíxols, Tel: 972 321700, Fax: 972 321300 i e-
mail: info@cnsfg.cat 

5.- El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols i el seu Comitè de Regata queden facultats per admetre 
inscripcions realitzades fora de termini i per mitjà diferent dels esmentats. 

 
IV SENYAL D'ATENCIÓ 
6.- El senyal d'atenció es donarà a les 10:50 hora local, hora cronòmetre del Comitè, amb sortida a 

les 11:00. 
 
V INSTRUCCIONS 
7.- Les Instruccions de Regata estaran a disposició dels iots amb dret a participar a partir de les 

09:30 del 27 d’agost de 2016. 
 
VI RECORREGUTS 
8.- El recorregut consistirà en, sortint de Sant Feliu de Guíxols, fer rumb cap a les illes Medes, que 

haurà d'ésser virades per babord, i tornar a Sant Feliu de Guíxols. La longitud teòrica del 
recorregut és de 42 milles nàutiques. 

 
VII RESERVA DE MODIFICACIÓ 
9.- El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols i el seu Comitè de Regata es reserven el dret de modificar 

el present anunci, total o parcialment, sempre dins les dades de la regata. 
 
VIII RESPONSABILITAT DEL CLUB NÀUTIC SANT FELIU DE GUÍXOLS 
10.- El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, el seu Comitè de Regata, i qualsevol altre 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 pogués succeir, tant a terra com a mar, 
abans, en el transcurs o després de la regata 

 
 

El Comitè de Regates 
 
 


