
     
 

Organitzen: Port Marina Palamós i Escola Nàutica 
Mediña, amb la col·laboració de Nautivela, ,Marina Store 
Palamós,, Selis Nautic Mar,Restaurant Ca l’Amadeu, Fast 
Mast, Sailing Yacht , MX Sails i Club Vela Palamós i 
Nautamarine. 
 
Dates: 12 de novembre de 2016 
 
1.- REGLES: 
El Trofeu es regirà per: 
- Reglament de Regates a Vela 2013-2016 (RRV) 
- Reglament Tècnic de Creuer 
- Reglament  RI.  
- Guia Esportiva de la FCV 
- Reglament de Seguretat de la ISAF 
- Prescripcions de la RFEV 
- Instruccions de Regata. 
 
2.- Classes Participants: 
Tots els participants han de complir amb el codi 
d’elegibilitat , Reglamentació 19 de la ISAF i les 
prescripcions de la RFEV. 
Podran participar tots els creuers a vela amb certificat RI 
o sense ell. 
 
3.- Publicitat: 
S’aplicarà l’apèndix 1 reglamentació 20 de la ISAF. Es 
podrà exigir als participants l’exhibició de publicitat 
conforme a l’apèndix 1 reglamentació 20.3.1(d)(i).quedant 
modificades totes les regles de classe que s’oposin a 
aquesta previsió. 
 
4.-Inscripcions: 
Les inscripcions seran gratuïtes i vindran complimentades 
en el formulari adjunt a l’anunci. S’han de trametre abans 
del dia 20 de novembre a les 17h.  
L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions 
presentades desprès de l’esmenta’t termini. 
 
ESCOLA NÀUTICA MEDIÑÀ 
Port Marina Palamós local 13 
17230 Palamós 
Tel 972316722- 972.20.17.69 
Fax972602156 
E-mail: nuri@medinya.com 
 
5.-Registre Participants: 
Es realitzarà a la l’escola Nàutica Mediñà de Marina 
Palamós a partir de les 9h del dia 21 de novembre. 
L’admissió queda subjecta  a la presentació dels següents 
documents: 
- Llicència Federativa o equivalent. 
- Fotocòpia del certificat de Mesurament vigent (qui el 
tingui). 
- Assegurança de RC. 
- Certificat de Navegabilitat en vigor. 
- Autorització , si s’escau per exhibir publicitat Individual  
(permesa per l’apèndix G4 del RRV). 
 
Aquells vaixells que no puguin acreditar documentalment 
(copia de la pòlissa) que la seva assegurança RC inclou 
la participació en regates , tindran la possibilitat de fer una 
assegurança per aquesta regata a les oficines de 
l’organització  fins 1 hora abans del senyal d’atenció. En 
cas contrari no podran prendre part a la regata. 
 
 
 

 
6.-Programa: 
Dissabte dia 12 
09.00 h Registre de participants 
09.30 h Breefing (esmorzar) a la carpa 
10.30 h Reunió de Patrons 

Data Senyal 
Atenció 

Prova 

12 /11/2016 12:00 h 
Regata 
Costanera 

 
20.30 h Entrega de premis 
21.00 h Sopar i sorteig de regals pels participants de la 
regata. 
 
Les instruccions de regata detallaran els recorreguts a 
navegar. 
 
8.-Classificacions: 
La classificació serà en temps compensat i s’aplicarà  
el sistema de Temps sobre Distància per la regata 
costanera, segons el Reglament  RI.  
 
S’establiran grups de classificació en funció de les 
inscripcions rebudes i sota criteri del Comitè 
Organitzador. 
 
Els vaixells sense certificat de medició RI, el Comitè de 
Regates els hi adjudicarà un ràting estimat que no 
podrà ser motiu de protesta. 
 
9.-Organització: 
Els vaixells participants, amarraran als llocs indicats per 
el Port de Marina Palamós i disposaran d’uns dies 
gratuïts abans i després de la regata. 
 
10.-Trofeus: 
Es lliuraran trofeus pels 3 primers classificats de cada 
un dels grups .L’acte de lliurament de Trofeus es 
celebrarà abans el sopar del dia 12 de novembre a la 
carpa de Port Marina Palamós.. 
 
11.- Apel·lacions: 
Les resolucions del Comitè de Protestes són 
inapel·lables. 
 
12.- Instruccions de Regata: 
Les instruccions de regata es lliuraran a partir de les 9 
h del dia 21 de novembre a l’escola Nàutica Mediñà del 
port Marina Palamós. 
 
13.- Responsabilitat: 
Els iots participants en aquesta regata ho fan sota 
la seva responsabilitat (Regla fonamental 4 del RRV). 
 
Els organitzadors, les persones i les entitats 
col·laboradores que intervenen en l’organització de la 
Regata no assumeixen cap responsabilitat per 
qualsevol accident o incident que es pugui ocasionar 
abans, durant o després de la regata. 
 

15.-Facultats del Comitè Organitzador: 
El Comitè Organitzador pot modificar el present Anunci 
de Regata. (Regla 88.2(a) RRV). 
 

Palamós 19 de octubre del 2016 

 

XII TROFEU SOLSTICI D’HIVERN 2016 
   ANUNCI DE REGATA 



     
 

 

 

El iot exhibirà publicitat:   SI    NO  DECLARACIÓ: El que subscriu declara que són certes totes les dades ressenyades , 

que l’assegurança (RC) del  vaixell cobreix la participació en Regates i que accepta les regles Fonamentals del RRV. 
ACCEPTACIÓ DE LES REGLES.- Al participar en una regata regida por aquest reglament, cada participant i propietari d’embarcació accepta: 
 (a) regir-se per les regles; 
 (b) acceptar les penalitzacions imposades i altres accions comeses segons les regles, subjectes als procediments d’apel·lació i revisió en ells 
previstos, com resolució final de qualsevol assumpte que provingui de les regles; i 
 (c) respecte a esta resolució, no recórrer a cap jutjat ni altre organisme que no estigui previst en les regles. 
DECISIÓ DE REGATEJAR.- Un iot és l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o continuar en regata. 

 
 

Palamós, a_______de_Novembre___de 2016  
 

 (A omplir per l’organització) 
 
Documentació presentada: 
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Signatura del patró (Nom i cognoms) 

 

RN:             SPM: 

Vela Nº: 

XII Trofeu Solstici d’Hivern 
12 de novembre 2016 

Full d’inscripció 
Enviar a:  
 ESCOLA NAUTICA MEDIÑA 
 PORT MARINA PALAMOS TEL 972 31 67 22 
 17230 Palamós FAX 972 60 21 56 
 www.medinya.com nuri@medinya.com 

 
 

EMBARCACIO 
 

MODEL 

PATRÓ/ARMADOR 
 

LLICÈNCIA 
 

CLUB DEL PATRÓ 

ADREÇA COD. POSTAL POBLACIÓ 
 

TELÈFON  E-MAIL AVISOS DURANT LA REGATA (mòbil) 
 

TRIPULANT LLICÈNCIA 
 

TRIPULANT LLICÈNCIA 
 

TRIPULANT LLICÈNCIA 
 

TRIPULANT LLICÈNCIA 
 

TRIPULANT LLICÈNCIA 
 

TRIPULANT LLICÈNCIA 
 

 
   
 
 


