
I I TRAVESSA ROCA FORADADA

PORT TORREDEMBARRA

Port Torredembarra, amb la col·laboració del grup d’entrenament Regates Torre 
anuncia, la celebració de la I TRAVESSA ROCA FORADADA per al dies 7 de maig de 
2016 establint el següent:

ANUNCI DE REGATA

1.- REGLAMENTS

La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a 
Vela, edició 2013 - 2016.
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes 
últimes.

2.- PROGRAMA

DATA SEU ACTIVITAT/RECORR
EGUT

HORA

6 de maig Port 
Torredembarra

Concurs de pintxos del
pantalà

20:00h.

7 de maig Port 
Torredembarra

Registre de 
participants

10:00h.

7 de maig Port 
Torredembarra

Esmorzar de 
benvinguda

10:30h.

7 de maig Port 
Torredembarra

Reunió de Patrons i 
entrega de bossa de 
patró.

11:00h.

7 de maig Port 
Torredembarra

Sortida 12:00h.

7 de maig Port 
Torredembarra

Restaurant Al Capone 20:30h. aprox.

7 de maig Port 
Torredembarra

Entrega de trofeus 22:00h. aprox.

Està programada una sola prova de recorregut costaner en aigües de Tarragona.
- El recorregut serà aproximadament de 16 milles depenent de la intensitat del vent.



3.- SEGURETAT

A efectes de reglament de Seguretat, les proves d’aquesta regata estan considerades
com a 3a. Categoria. Tots els participants hauran d’estar a l’escolta permanent en el 
canal 72 VHF mentre estiguin en regata.

4.- INSCRIPCIONS I REGISTRE

Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi 
hauran d'enviar-se per fax o correu a:

PORT TORREDEMBARRA
Edifici capitania, s/n

43830 Torredembarra (Tarragona)
977 64 32 34 info@port-torredembarra.es

Nº compte:

CATALUNYA CAIXA
2013 0431 24 0200186704

5.- DRETS D’INSCRIPCIÓ

Els drets de inscripció son de 20 € per embarcació (inclou al patró) i 15€ per 
cadascuna de les persones que es vulguin quedar a sopar.

- Aquest drets de inscripció es remetran mitjançant transferència bancària al compta 
indicat anteriorment
- Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels 
documents següents abans de finalitzar el termini de inscripció:

- Fotocòpia del Certificat de navegabilitat de l'embarcació en vigor amb ampliació per 
regata.

- Fotocòpia del rebut en vigor de assegurança de l'embarcació.

- Fotocòpia de la titulació del patró adequat al govern de l'embarcació.

- Fotocòpia del Certificat de rating ORC / RI 2016 de l'embarcació ( si es disposa).

- Fotocòpia del pagament dels drets d'inscripció.

- El termini de la inscripció acabarà el dijous dia 5 de maig a les 18:00 hores.
- El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després
d'aquesta data.
- El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les 
dades de la butlleta de inscripció.
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- Totes les embarcacions inscrites accepten i compliran amb el descrit a l’anunci de 
regates, les instruccions i els annexes.

6.-REGISTRE DE PARTICIPANTS

- Cada embarcació haurà de confirmar personalment la inscripció a les Oficines del 
Port, a les 10:00 hores del dia  2 de maig.
- El registre es condiciona a la signatura del full de registre, i acceptació de 
responsabilitat.

7- RÀTING. Es demanarà el ORC Club a totes les embarcacions. Si no el tenen es 
farà estimat.

8- FORMAT DE COMPETICIÓ: El format de competició serà en flota.

9 - PUNTUACIÓ: S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del 
RRV.

10- INSTRUCCIONS: Les Instruccions de Regata es podran retirar a les oficines del 
Port partir de les 10:00 hores del dia 2 de maig en el moment de signar el registre de la
inscripció.

11.- MODIFICACIONS: El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la 
Regla 89.2(a) del RRV. 
- Qualsevol modificació feta durant el dia de la regata s’exposarà a Capitania del Port.
- Únicament s’aplaçarà l’hora de sortida (12:00h.)per raons meteorològiques.

12.- PREMIS
S’indicaran en les Instruccions de Regata

13.- 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 o molèsties que poguessin esdevenir durant la
participació en la mateixa.
- El Comitè Organitzador vol remarcar el que es disposa en 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”.

Torredembarra, 24 de març de 2015


