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COPA CATALANA DE PATÍ DE VELA 2022    
INSTRUCCIONS DE REGATA    
30 d’ abril i l’1 de maig 2022    
_______________________________________________________________________ 

   

La Copa Catalana de patí de vela, aquesta vegada com a Gran Premi “Micacu” - Memorial 
Cesc Albà -, és una regata organitzada pel CN Badalona i per delegació de la FCV i 
l’ADIPAV.    

1 REGLES    
1.1 La regata es regirà per les regles definides en el Reglament de Regates a Vela de 

la WS (RRV 2021 – 2024), excepte en el que resulti modificat en aquestes 
Instruccions de Regata.   

1.2 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.   

1.3 Las regles de navegació del reglament internacional per preveure els abordatges 
(RIPA) i les disposicions administratives de dret de pas   

    
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 vàlida.    

    
3 SENYALS ESPECIALS A TERRA    
3.1 A TERRA: Els senyals a terra es donaran al pal oficial de senyals, situat a la 

terrassa superior de l' edifici del CN Badalona.   

3.2 A MAR: A més del previst a Senyals de Regata del RRV, s’utilitzaran les següents 
senyals especials:    

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 hissi únicament la bandera de la 
CREU ROJA, significa: “els entrenadors i demés vaixells dels equips 
hauran de col·laborar amb el comitè organitzador en les tasques de 
seguretat”.         



  

COPA CATALANA DE PATÍ DE VELA 2022 - Memorial Cesc Albà       2   

    

4 REGLES DE SEGURETAT    
4.1 Els vaixells que es retirin després de finalitzar (RET) o que abandonin el camp de 

regata en qualsevol moment abans de finalitzar (DNF), hauran d’omplir un 
formulari de retirada a l’oficina de regates abans de finalitzar el termini de protesta.    

4.2 El Comitè es reserva el dret d’aplicar el control de firmes per raons de seguretat. 
En aquest cas els organitzadors de la regata o el comitè de regata avisaran als 
regatistes per anar a l'oficina de regata.   

    
5 PROGRAMA DEL CAMPIONAT    
5.1 El programa de la regata serà el següent:    

DIA    HORA    ACTE    
Dissabte 30 d’abril    9:00h a 12:00h    Registre de participants    

12:00h    Reunió de patrons    
13:00h    Senyal d’atenció    

Diumenge 1 de maig    13:00h    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 15:00h, 
excepte com a conseqüència d’una prèvia crida general.    

5.4 Dia 1 de maig en finalitzar les proves: lliurament de trofeus tot seguit al finalitzar el 
temps límit i audiències de protestes.    

5.5 Proves necessàries per a la validesa del campionat: 1 prova    
    
6 BANDERA DE CLASSE    
6.1 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 Badalona, davant del CN Badalona.    

    
8 RECORREGUTS    
8.1 Disponibles a l’ANNEX.    
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9 BALISES    
9.1 Les balises de recorregut utilitzades per aquesta regata seran CILÍNDRIQUES, 

INFLABLES I DE COLOR TARONJA.   

9.2 Les balises de sortida seran el vaixell de senyals del CR amb bandera taronja i la 
balisa 3 del recorregut   

9.3 Les balises d’arribada seran el vaixell de senyals del CR amb bandera blava i la 
balisa 1 del recorregut   

    
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 S'avisarà els patinaires del canvi.  

12.2 La nova balisa del recorregut canviat és del color groc 

 

    
13 LÍNIA D’ARRIBADA    
13.1 La línia de arribada estarà determinada per la línia recta imaginaria entre una perxa 

amb una bandera de color Blau al vaixell de senyals del CR i la part de sotavent 
de la balisa 3.   

13.2 En condicions desfavorables, i en cas necessari, el vaixell del Comitè podrà 
mantenir la seva posició utilitzant el motor.      
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14 PENALITZACIONS    
14.1 Un vaixell que s’hagi retirat o be penalitzat conforme la regla 44.1, haurà d’omplir 

un formulari de reconeixement dintre de l’hora límit per a protestar.   

14.2 Les penalitzacions per una infracció a una regla de classe por ser menor a un DSQ 
a criteri del CP.   

 
    

15 TEMPS LÍMIT    
15.1 Els temps límit seran els següents    

DURACIÓ PRETESA 
DE LA PROVA    

TEMPS LÍMIT PER AL 
PRIMER    

TEMPS LÍMIT    
DESPRÉS DEL 

PRIMER    

70’    120’    30’    
    

15.2 Els vaixells que no acabin dins del temps límit després de que el primer vaixell 
navegui el recorregut i acabi rebran, sense audiència, la puntuació de DNF. Això 
modifica les regles A4 i A5.1.   

15.3 El no compliment amb la duració pretesa no serà motiu de reparació.    
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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 és el vaixell o vaixells contra els quals 
vol protestar (amplia la regla 61 del RRV).    

HORA LÍMIT DE PROTESTES    1 hora des del moment en què finalitza l’última 
prova del dia o que el CR hagi assenyalat que 
no hi haurà mes proves aquest dia, el que sigui 
més tard.   

30.1, 30.3, A4.2, A5    Fins a 30 minuts després de l’hora límit per 
protestar    

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

                
   
ABANS de  
les 19:30H   

Fins a 30 min 
després de  la 
publicació de  

 la  
classificació 
del TOA   

(MODIFICA REGLA 62.2  
DEL RRV)   

CLASSIFICACIÓ 
EXPOSADA   

DESPRÉS   
de les  
19:30H   

Fins a les 
11:00h del dia 
següent    

    
REOBERTURA    
D’AUDIÈNCIA (MODIFICA    
LA REGLA 66 DEL RRV)    

Audiències del 
dia anterior    

Fins a 24 hores després de 
la resolució   

Audiències del 
últim dia de 
regata    

Fins a 30 minuts després 
de la notificació de la  
resolució   

   
16.3 Les infraccions a les Instruccions de Regata 3.2.1; 10.3; 13.2;  18 (REGLES DE  

SEGURETAT); 20 (LLENÇAMENT D’ESCOMBRARIES) no seran motiu de 
protesta d’un vaixell contra un altre, però poden originar una protesta per part del 
comitè de regates o del comitè de protestes (modifica la regla 60.1 RRV).    
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17 PUNTUACIÓ 
17.1 S’aplicarà̀ el sistema de puntuació́ 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 posat 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 CN  
Badalona i no pugui arribar al Club pels seus propis medis, haurà d’avisar 
immediatament per telèfon a:    

Club Natació Badalona: 93.384.34.13   

18.5 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.    

18.6 Es respectaran els límits d’abalisament d’aproximació a la costa.    
 
 
19 PREMIS    
19.1 Els 3 primers de cada classe reben un premi   

   
 
20 LLENÇAMENT D’ESCOMBRARIES    
20.1 D’acord amb la regle 47 està prohibit llençar brossa a l’aigua, que pot ser 

depositada a les embarcacions oficials. La penalització per la infracció d’aquesta  
regla serà decidida pel Comitè de protestes, i pot ser la desqualificació en totes  
les seves proves celebrades.     
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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.   

21.2 Es crida la atenció sobre la regla fonamental 3 DECISSIO DE REGATEJAR, de la 
part 1 del RRV, que estableix:   

“És d’exclusiva responsabilitat d’un vaixell decidir si participa en una prova 
o si continua en regata”   

 

   

                       Badalona, abril del 2022   
 
  
ANNEX 1. CAMP DE REGATA    
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