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ANUNCI DE REGATA.  

LLIGA SOCIAL DE CREUERS 2022 
REIAL CUB NÀUTIC DE TARRAGONA 

 
 
El Reial Club Nàutic de Tarragona, amb la col·laboració de “Nàutic Tarragona SA” i 
l’Associació d’Amarristes del Port Esportiu de Tarragona”, organitza, dins les seves activitats 
socials i esportives i en aigües de la Ciutat de Tarragona, la Lliga Social de Creuers 2022 per 
creuers ORC. 
 
La notació ‘[NP]’ en una regla de l’AR i/o IR, significa que una embarcació participant no pot 
protestar a una altra embarcació per una infracció a aquesta regla. Això modifica la regla 
RRV 60.1(a). 
 

1.   REGLES 
1.1  Aquesta regata es regirà per les regles tal i com indica el Reglament de Regates a Vela (RRV) 

de World Sailing (WS) 2021-2024: 
a) Prescripcions de la Real Federación Española de Vela (RFEV).  

http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_3219_20210101121551_es.pdf 
b) “Reglamento Técnico y Competiciones de Cruceros” 2021-2024 de la RFEV (RTCC)  

http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_5206_20210107101531_es.pdf 
c) Reglament de mesurament ORC. 

https://www.orc.org/index.asp?id=8 
d) Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela (FCV). 

https://vela.cat/ca/documents-4?id_directory=2 
e) Aquest Anunci de Regata (AR) i els seus Annexes. 
f) Les Instruccions de Regata (IR) i els seus annexes. 
g) El Reglament Internacional per la Prevenció d’Abordatges en el mar (RIPA). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-15605 
h) El Reial Decret 62/2008 de 25 de gener de 2008. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2112 
 

1.3 La regla RRV 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a la regla RRV 
61.1 (a) “Immediatament després d’acabar el vaixell protestant informarà al vaixell d’arribades 
del Comitè de Regates sobre la seva intenció de protestar e identificarà als vaixells contra els 
quals te intenció de protestar”. 

1.4 En cas de discrepància entre aquest anunci i les Instruccions de regata, s’aplicarà la regla 63.7 
del RRV  

1.5 Pel càlcul dels temps límits, el valor del factor K serà 1,5. Això modifica el punt 205 del RTCC 
de la RFEV. 

1.6 Una embarcació participant que hagi infringit una regla de la Part 2 tindrà una Penalització 
d’un Gir. Això modifica la regla RRV 44.1. 

 
2.  INSTRUCCIONS DE REGATA 
2.1   Es redactaran unes úniques IR per a totes les proves programades de la Lliga Social 2022. 
2.2   Les IR estaran disponibles a l’Oficina de Regata i a la web del RCNT a partir del 1 de febrer de 

2022 
 
3.     COMUNICACIONS 
3.1   El Tauló Oficial d’Anuncis (TOA) estarà situat en l’entrada de l’edifici social del RCNT. 
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3.2  [NP] Totes les embarcacions portaran un radiotransmissor VHF capaç de comunicar-se en els 
següents canals: 

 VHF 09 per comunicacions amb el port. 
 VHF 16 per comunicacions d’emergència. 
 VHF 72 per comunicacions amb el Comitè de Regata. 

  
4.    ELIGIBILITAT I INSCRIPCIONS 
4.1  El campionat està obert a embarcacions a vela amb certificat de mesurament ORC en vigor. 
4.2  [NP]  Per aquelles embarcacions que vulguin participar i no tinguin certificat ORC,  el Comitè 

de Regates els hi aplicarà un certificat estimat. El ràting estimat assignat no serà motiu per 
sol·licitar una reparació. 

4.3   S’estableixen dues classes: 
 Classe ORC, per embarcacions amb certificat ORC internacional o ORC Club vigent. 
 Classe Promoció, per embarcacions amb certificat estimat pel Comitè de Regates.

  
4.4  Si no hi ha un mínim de 5 embarcacions en cada classe, s’establirà una única classificació 

general. 
4.5  El Comitè podrà establir diferents categories dins de cada classe. Les categories es podran 

ampliar o reduir durant el transcurs del trofeu, sempre i quan hi hagi un mínim de 3 
embarcacions classificades en cada una de els categories establertes. 

4.6  Les embarcacions elegibles poden inscriure’s omplint el formulari d’inscripció de la Lliga 
Social 2022 i presentar-lo en les oficines el RCNT o enviant-lo a la següent adreça de correu 
electrònic: info@rcntarragona.org juntament amb la següent documentació, abans de les 
15:00 del divendres anterior a la prova que es vulgui realitzar. 

a) Certificat de mesurament ORC 2022 en vigor. 
b) Pòlissa d’Assegurança de l’embarcació, amb el corresponent rebut de pagament, 

que cobreixi la Responsabilitat civil en competicions esportives per un valor mínim 
de 336.556,78 € 

c) Certificat de navegabilitat. 
d) Titulació del patró adient al govern de l’embarcació. 
e) Llicències Federatives vigents de tota la tripulació o ampliació de l’assegurança de 

l’embarcació amb cobertura d’accidents pels tripulants. 
f) Comprovant de pagament dels drets d’inscripció. 

4.7 Tota la documentació detallada en el punt 4.6 d’aquest AR, només s’haurà de presentar 
abans de la participació en la primera prova de la Lliga Social 2022 en que es participi. 

 
5.    DRETS D’INSCRIPCIÓ 
5.1  Els drets d’inscripció per la participació en la Lliga Social 2022 del RCNT seran els següents: 
 

 SOCIS RCNT NO SOCIS RCNT 
Drets per prova de la Lliga 

Social 2022 5€ 15€ 

 
5.2  Els drets d’inscripció podran abonar-se: 

 En les oficines del RCNT 
 A través de transferència bancaria al núm de compte del BANC SABADELL: 
   ES36 0075 0844 1806 0041 5688 

 
5.3  La inscripció per una prova de la Lliga Social 2022 s’haurà d’abonar abans de que es celebri 

la prova i dona dret a un esmorzar pel patró i un tripulant abans de la celebració de la 
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mateixa. 
5.4 Per cada tripulant extra que vulgui esmorzar s’hauran d’abonar 5€. El pagament es farà a la 

secretaria del Club abans de la reunió de patrons. 
5.5 Els drets d’inscripció per la Regata Santa Tecla 2022 seran els que es determinin en el seu 

Anunci de Regata 
 
6.     PROGRAMA 
 

DATA PROVA HORA ACTE 

Dissabte,  
19 de febrer de 2022 

1a prova 
10:30 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 

Dissabte, 
26 de març de 2022 

2a prova 
10:30 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 

Dissabte, 
30 d’abril de 2022 

3a prova 
10:30 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 

Dissabte,  
21 de maig de 2022 

4a prova 
10:30 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 

Dissabte, 18 de juny 
de 2022 

5a prova 
10:30 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 
Dissabte, 

17 de setembre de 
2022 

6a prova Segons AR 
particular de la 
Regata Santa 

Tecla 2022 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

Senyal atenció de la prova del dia. 
Diumenge, 

18 de setembre de 
2022 

7a prova 
Reunió de participants al Saló Social 

de l’edifici social del RCNT. 
Senyal atenció de la prova del dia. 

Dissabte, 
15 d’octubre de 2022 

8a prova 
10:30 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 
Dissabte,  

19 de novembre de 
2022 

9a prova 
10:30 

Reunió de participants al Saló Social 
de l’edifici social del RCNT. 

11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 

Dissabte, 
17 de desembre de 

2022 
10a prova 

10:30 
Reunió de participants al Saló Social 

de l’edifici social del RCNT. 
11:55 Senyal atenció de la prova del dia. 

Al finalitzar 
Entrega de premis de la Lliga Social 

2022 
 
6.1   Hi ha 10 proves programades. 
6.2  Si a l’AR de la Regata Santa Tecla 2022 es programen més de dues proves, totes els proves 

realitzades s’afegiran i puntuaran a la classificació de la Lliga Social 2022. 
6.3   El Campionat serà vàlid amb una sola prova finalitzada. 
6.4   No es donarà cap senyal de sortida més tard de les 13:30 hores. 
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7.    RECORREGUTS 
7.1  Els recorreguts es defineixen als Annexes de les IR. 
7.2   Serà decisió del Comitè de Regata escollir el recorregut de cada prova. 
7.3   La posició de les balises indicada als Annexes és aproximada i en cap cas serà motiu de 

protesta. 
7.4   Els recorreguts es podran escurçar en qualsevol balisa. 
7.5   Només es podran fer canvis de recorregut en els recorreguts tipus “Triàngle” o “Sobrevent-

Sotavent” (veure Annexes). 
7.6  En els recorreguts costaners podrà haver una balisa de desmarc. Aquesta es deixarà per 

babord, si amb la senyal d’atenció del procediment de sortida s’hissa una bandera vermella, o 
per estribord, si amb la senyal d’atenció del procediment de sortida s’hissa una bandera 
verda. 

7.7  En els annexes es defineix per quina banda s’hauran de passar cada una de les balises dels 
diferents recorreguts. 

 
8.    BALISES 
 Es definiran a les Instruccions de Regata de la Lliga Social 2022 
 
9.     PUNTUACIÓ  
9.1   S’aplicarà l’Apèndix A del RRV 2021-2024. 
9.2  S’aplicarà la regla A5.3 del RRV 2021-2024 
9.3  Pel càlcul de la compensació de temps s’utilitzarà el sistema simplificat definit al punt 

204.2 B1 del RTCC de la RFEV. 
9.4 Les embarcacions que no hagin signat el full de sortida d’una de les proves, seran 

considerades DNC en aquella prova. 
9.5   Descarts: 
  

De 0 a 3 proves finalitzades No hi haurà cap descart. 
De 4 a 7 proves finalitzades Hi haurà un descart. 
De 8 a 10 proves finalitzades Hi haurà dos descarts. 

. 
10.    AMARRAMENTS 
10.1 Les embarcacions participants que no tinguin base en el Port Esportiu de Tarragona tindran 

amarrament gratuït sempre i quan el port tingui disponibilitat. 
10.2 Els amarraments s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. 
 
11.   PROTECCIÓ DE DADES 
11.1 El Reial Club Nàutic de Tarragona és el responsable del tractament de les dades personals 

proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que aquestes dades seran tractades, de 
conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril 2016 (GDPR) i la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), exclusivament durant la celebració de 
les regates de creuers organitzades pel RCNT i conservades durant no més temps del 
necessari per mantenir la fi del tractament, tret dels casos que hagin acceptat rebre més 
informació. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.  

11.2 Es  pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de 
limitació i oposició al seu tractament adreçant-se al Reial Club Nàutic de Tarragona amb seu 
al edifici Club Nàutic, Port Esportiu s/n (43004) de Tarragona. Email: info@rcntarragona.org 

11.3 Pe qualsevol reclamació, els participants poden adreçar-se a l’ “Asociación Española de 
Protección de Datos” (www.aepd.es.). 
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12. DECLARACIÓ DE RISC 
Els participants de la Lliga Social 2022 ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  El 
Comitè Organitzador, el Comitè de Regata i qualsevol persona o entitat que participi en 
l’organització del campionat es descarrega expressament de responsabilitat per pèrdues, 
danys, lesions i molèsties que poguessin esdevenir durant o a causa de la competició, 
remarcant explícitament el que disposa la Regla 3 del RRV:  “Un vaixell és l’únic responsable 
de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”. 

 
13.  PREMIS 
 Hi haurà premis pels tres primers classificats de cada classe i/o categoria que s’estableixi.  
 
14.  MÉS INFORMACIÓ 
 Per més informació poden contactar amb l’oficina esportiva del RCNT a través del correu 

electrònic: info@rcntarragona.org 
 
 

Tarragona,  gener del  2022 


