
                                                 

 
 

3ª TRAVESSIA GOLF DE SANT JORDI 
26 i 27 de juliol de 2014 

 

                                                                                                                                                                                                                

ANUNCI DE REGATA 
 
El Club Marítim Torredembarra, Marina Sant Jordi, Port 
Calafat, Port Torredembarra i Sant Carles Marina amb 
la col·laboració de la Federació Catalana de Vela, es 
complauen en anunciar i organitzar la celebració de la regata 
3ª TRAVESSIA GOLF DE SANT JORDI per a iots de  
Creuer 
 
01 UBICACIÓ.- 
Les proves es celebraran els dies 26 i 27 del mes de juliol de 
2014, en aigües costeres entre Torredembarra i San Carles 
de la Ràpita. 
 
02 REGLAMENTS.- 
Aquesta regata es navegarà sota les Regles segons estan 
definides en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF 
2013-2016 
 
- Reglament de Seguretat de la ISAF,  
- Reglament de mesurament 
- Aquest Anunci de Regata  
- i les Instruccions de Regata.  
 
Pel que respecta a publicitat s’aplica la reglamentació 20 de 
l’ISAF i les prescripcions de la RFEV, quedant obligats els 
participants, si escau, a dur la publicitat que el Comitè 
Organitzador pogués establir. 

 
03 INSCRIPCIONS i REGISTRE 
 
Les inscripcions es faran per escrit, en el formulari oficial, 
que es podrà complimentar a les oficines de: 
 
Club Marítim Torredembarra Tel. 977 64 08 10 
Port Torredembarra  Tel. 977 64 32 34 
Port Calafat   Tel. 977 48 61 84 
Marina Sant Jordi   Tel. 977 48 63 27 
Sant Carles Marina   Tel. 977 74 51 53 
 
O telemàticament a  
 
http://golfsantjordi.wordpress.com 
 
La inscripció s’haurà d’acompanyar amb les fotocòpies de:   
 
- Pòlissa d’Assegurança amb el rebut en vigor corresponent,  
- Certificat de navegabilitat,  
- Titulació del patró,  
- Autorització de Publicitat,  
- Llicència Federativa vigent  
El termini per a les inscripcions es fins a les 19 hores del dia 
24 de juliol de 2013. Un iot no es considerarà inscrit si no ha 
abonat els Drets d’Inscripció abans de la data esmentada. 
 
El Comitè Organitzador es reserva el dret de no acceptar 
inscripcions després d’aquesta data.  
 
04 DRETS D’INSCRIPCIÓ 

• 30 € per Iot 
L’abonament d’aquest import es pot fer per transferència 
bancària al compte IBAN: ES79 0081 1777 55 
0001024710 amb el concepte: Golf de Sant Jordi - Nº 
Vela  

 
La confirmació d’inscripcions, així com la retirada de la 
corresponent documentació es realitzarà a l’Oficina de 
Regata situada a Port Torredembarra el dia 26 de les 09:30 
fins les 11:00. 
 
05 PROGRAMA DE PROVES.- 
Dissabte   26 de juliol / 11:55 Senyal d’atenció de la 1ª 
prova (Torredembarra – Marina Sant Jordi) 
Diumenge  27 de juliol / 09:55 Senyal d’atenció de la 2ª 
prova (Marina Sant Jordi - Sant Carles) 
 
Estan programades 2 proves. 
La regata serà vàlida amb 1 prova finalitzada. 
No hi haurà cap descart. 
 
06 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ.- 
S’establiran els Grups de classificació. 
La puntuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa 
del RRV. 

 
07 DRETS D’AMARRAMENT.- 
Els iots participants tindran dret d’amarra gratuït a les 
instal·lacions de Port Torredembarra, Marina Sant Jordi i 
Sant Carles Marina des del dia 19 de juliol fins al dia 2 
d’agost de 2014.  
 
08 TROFEUS.- 
S’indicaran al TOA en el transcurs del trofeu.      
 
09 SEGURETAT.- 
A efectes del Reglament de Seguretat, les proves d’aquesta 
regata estan considerades com de 4ª categoria . 
Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent en 
el  Canal 71 VHF mentre estiguin en regata      
  
10 RESPONSABILITAT.- 

     Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc 
i responsabilitat. El Comitè Organitzador, així com      
qualsevol persona o Entitat que participi en l’organització de 
la regata, es descarrega expressament de qualsevol 
responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i incloses 
molèsties que poguessin esdevenir durant la mateixa. Es 
remarca explícitament el que es disposa en la Regla 4 del 
RRV, referent a “ Un vaixell és l’únic responsable de la 
seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar 
en regata”. 
Serà Responsabilitat de l’armador o responsable de cada 
embarcació complir amb les normes legals previstes per a 
les embarcacions d’esbarjo, tant amb caràcter general com 
en especial per al seu govern, despatx i seguretat. 
 
11 En cas de discrepància entre aquest anunci i les 
instruccions de regata, prevaldran aquestes darreres i les 
seves eventuals modificacions.  
El Comitè Organitzador té la facultat de poder modificar 
aquest Anunci de Regata, en cas necessari. (R89.2(a) del 
RRV) 
         
12 ACTES SOCIALS.- 
S’informaran amb antelació. 


