
 

 

4a TRAVESSA ACPET – ZONA SUD 

Salou – l’Hospitalet de l’Infant (12mn.) 

26 de juny de 2021 

L’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, en col·laboració amb el Club Nàutic 

Hospitalet – Vandellòs i el Club Nàutic Salou, presenta la 4a. Travessa ACPET – Zona Sud prevista 

per al 26 de juny de 2021 i publica el present:  

ANUNCI DE REGATA 

1. UBICACIÓ  

Les proves es celebraran en aigües costaneres del litoral Català a la zona sud. 

2. REGLES  

2.1.- La competició es regirà per: 
• El Real Decreto 68/2008 del 25 de gener, pel que s’aprova el “Reglamento de las condiciones de 
seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las concentraciones 
náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas”. 
• El “Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la Mar” (RIPA) 
• Les regles tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela, edició 2021-2024 de la World Sailing 
(RRV)  
• El “Reglamento Técnico y de Competiciones de Cruceros” de la RFEV (RTCC) 
• Les Instruccions de Regata  
• Aquest Anunci de Regata 
 

2.2.- En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata s’aplicarà la regla 63.7 del RRV. 
 
3. PUBLICITAT  

Els participants podran exhibir publicitat individual.   

 

4. PARTICIPANTS 
4.1.- Poden participar tots els iots a vela amb certificat de ràting ORC. 
4.2.- A Aquelles embarcacions sense certificat de mesurament ORC expedit durant l’any en curs i que 
vulguin participar, el Comitè Organitzador els estimarà un ràting dins la classe ORC Promoció. Aquest ràting 
estimat no serà motiu per sol·licitar una reparació.  
4.3.- Un iot només es podrà inscriure en una única categoria de classificació.  

 
5. INSCRIPCIÓ, REGISTRE I DRETS D’INSCRIPCIÓ  
5.1.- El formulari d’inscripció es tramitarà a través del web: http://regatescnsalou.sailti.com/.  
5.2.- Un iot no es considerarà inscrit si falten dades al full d’inscripció o manca la presentació d’algun dels 
següents documents: 

• Fotocòpia del certificat de mesurament ORC en vigor per les embarcacions que es registrin en el grup 
corresponent (excepte ORC Promoció). 
• Pòlissa d’assegurança de l’embarcació en vigor amb una cobertura mínima de responsabilitat civil de 
300.600€. 
• Fotocòpia de les llicències federatives 2021 del patró i dels tripulants. 
• Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor.  

http://regatescnsalou.sailti.com/
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• Fotocòpia del títol del patró adient i en vigor per al govern de l’embarcació.  
 

5.3.- La ratificació de les inscripcions es durà a terme a les oficines del Club Nàutic Salou, en els següents 

horaris: Dissabte, 26 de juny 2021. De 09:00 a 10:30h. 

5.4.- Els drets d’inscripció seran de 25€ per tripulant. 

5.5.- Els drets d’inscripció s’hauran d’abonar mitjançant transferència al compte ES78 2100 0418 4102 0056 

9548 amb el concepte “Travessa ACPET” i el nom de l'embarcació inscrita o bé fent el pagament a les 

oficines dels club col·laboradors. 

6. PROGRAMA  

6.1.- El programa de la 4a. Travessa ACPET – Zona Sud serà el següent:  

 

DATA HORARI VERSIÓ LLARGA 

Dissabte, 26 de juny de 2021 

09:00 – 10:30 Inscripció i/o Registre de participants 

10:30 Reunió de patrons. Saló social CN Salou 

11:00 Senyal atenció Travessa 

21:00 Lliurament de premis i sopar 

  

7. CATEGORIES DE CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ  
7.1.- La puntuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa del RRV.   

7.2.- S’estableixen les següents categories de classificació:      

 Sistema ORC:  ORC tripulació, ORC Promoció   

7.3.- Els iots inscrits en les Categories ORC es podran agrupar en grups i classes d’acord amb el punt 201 del 
RTCC de la RFEV, sempre i quan s’assoleixi un mínim de cinc iots inscrits en cadascuna d’elles   

7.4.- Els iots inscrits en la Categoria ORC Promoció es podran agrupar en grups i classes d’acord amb el punt 
201 del RRI de la RANC, sempre i quan s’assoleixi un mínim de cinc iots inscrits en cadascuna d’elles 

 
8.- TROFEUS 
Hi haurà trofeus per:  

• Els tres primers classificats de la general de cada categoria de classificació. 
 

9.- AMARRADORS 
Els participants tindran amarrament gratuït la nit del dissabte 26 de juny al Port de l’Hospitalet, i també 
tindran disponibilitat d’ús d’amarrador al Port de Salou els dies previs a la regata. En cas de voler fer ús dels 
amarraments de cortesia, s’haurà de comunicar als respectius clubs abans del 20 de juny. 
 
  
10.- DRETS D’IMATGE 
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10.1.- Els drets d’imatge pertanyen en exclusiva al Comitè Organitzador i podran ser cedits a les empreses 
patrocinadores, als participants o a qualsevol altra entitat que el Comitè organitzador consideri oportuna. 
10.2.- Els participants autoritzen al Comitè Organitzador que el seu nom, imatge o el de l’embarcació en la 
que participen puguin ser utilitzats en qualsevol muntatge de text, fotografia o vídeo per ser publicat o 
difós per qualsevol mitjà de comunicació.  

11. MODIFICACIONS D’AQUEST ANUNCI DE REGATA  
11.1.- El Comitè organitzador es reserva el dret de modificar aquest Anunci de Regata 
11.2.- Qualsevol modificació d’aquest anunci realitzada abans del dissabte 26 de juny de 2021 es publicarà 
segons la regla 89.2(b) del RRV a la pàgina web del campionat: http://regatescnsalou.sailti.com/ 
 
12. INSTRUCCIONS DE REGATA  
Les Instruccions de la Travessa es podran consultar i descarregar a través de la web del campionat: 
http://regatescnsalou.sailti.com/ 

14. RESPONSABILITAT  
Tots els participants en les proves ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  El Comitè Organitzador i 
qualsevol persona o entitat que participi en l’organització de la Travessa ACPET – Zona Sud es descarrega 
expressament de responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i molèsties que poguessin esdevenir durant o a 
causa de la participació en els proves, remarcant explícitament el que disposa la Regla 4 del RRV: “Un 
vaixell és l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en regata”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salou, juny 2021 


