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Port Torredembarra, com activitat promocional pels seus usuaris, anuncia la celebració de la 3a. Travessia 

Illes Columbretes pels dies 28, 29 i 30 d’Abril de 2018 i publica el present:  

ANUNCI 

1. UBICACIÓ  

Les proves es celebraran en aigües costaneres de la Costa Daurada, Golf de Sant Jordi i Costa Azahar. La 

versió llarga de la travessia sortirà de Torredembarra, deixarà per babord totes les illes l’arxipèlag de les 

Columbretes i tornarà a Torredembarra. La versió curta de la travessia sortirà de Torredembarra, deixarà 

per estribord la boia meteorològica Obsea situada davant del port de Vilanova (41º 10,918’N / 

001º45,164’E) i tornarà a Torredembarra.  

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 2017-2020 de la WorldSailing 
(RRV)  
• El “ReglamentoTécnico y de Competiciones de Cruceros” de la RFEV (RTCC) 
• Les instruccions de la 3a Travessia Illes Columbretes i els seus annexes 
 
 

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

Els participants podran exhibir publicitat individual.   

 

4. PARTICIPANTS 
4.1.-En la Versió Llarga (Torredembarra – Columbretes – Torredembarra) hi podran participar totes les 
embarcacions amb certificat de ràting ORC en les categories Tripulació, Solitaris o A2.  
 
4.2.- En la Versió Curta (Torredembarra – Vilanova – Torredembarra) hi podran participar totes les 
embarcacions amb certificat de ràting ORC. 
 
4.3.-Aquelles embarcacions sense certificat de mesurament expedit durant l’any en curs i que vulguin 
participar, el Comitè Organitzador els hi estimarà un ràting i hauran de navegar la Versió Curta dins la classe 
ORC Promoció. Aquest ràting estimat no serà motiu per sol·licitar una reparació.  
 
4.4.-Un iot només es podrà inscriure’s en una categoria de classificació.  
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5. INSCRIPCIÓ, REGISTRE I DRETS D’INSCRIPCIÓ  
5.1.- El formulari d’inscripció es pot descarregar de la web www.port-torredembarra.es i s’haurà de 
presentar per correu electrònic a info@port-torredembarra.es o presencialment a les oficines de Port 
Torredembarra abans de les 18:00 hores del dimecres 25 d’abril de 2018. 
 
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. 
• Pòlissa d’assegurança de l’embarcació en vigor amb una cobertura mínima de responsabilitat civil de 
300.600€ que cobreixi participació en regates;  
• Fotocòpia de les llicències federatives 2018 del patró i els tripulants o en el seu defecte una 
assegurança que cobreixi els requisits exigits en el RD 62/2008 (“Reglamento de las condiciones de 
seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las 
concentracionesnáuticas de carácterconmemorativo y pruebasnáuticodeportivas”)   
• Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor  
• Fotocòpia del títol del patró adient i en vigor per al govern de l’embarcació,  
 

5.3.- El registre de participants es durà a terme en les oficines de Port Torredembarra, en el següent horari:  

 Dissabte 28 d’abril 2018 De 09:00 a 10:00  

5.4.- Els següents drets d’inscripció s’hauran d’abonar mitjançant transferència al compte de BBVA: ES52 

0182 4395 54 0200046058 amb el concepte "III Travessia Illes Columbretes" i el nom de l'embarcació 

inscrita.   

VERSIÓ CLASSE IMPORT 

Llarga 

Tripulació 160€ 

A2 120€ 

Solitaris 90€ 

Curta 
ORC  60€ 

ORC Promoció 60€ 

 

6. PROGRAMA  

6.1.- El programa de la Tercera Travessia Illes Columbretes serà el següent:  

DATA HORARI VERSIÓ LLARGA VERSIÓ CURTA 

Dissabte, 28 d’abril 2018 09:00 – 10:00 Registre de participants 

 10.30 Reunió de patrons 

 12:00 Senyal de sortida 

Dimarts, 1 de maig 2018 12:00 Entrega de premis 
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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:      

 Versió Llarga:  Categoria Tripulació   Categoria A2     Categoria Solitaris  

 Versió Curta:  Categoria ORC     Categoria 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 quant s’assoleixi un mínim de cinc iots inscrits en cada un d’ells.   

7.5.- Si les categories Solitaris i A2 de la Versió Llarga no tenen un mínim de cinc embarcacions inscrites, 
s’agruparan entre elles.   

8.- TROFEUS 
Hi haurà trofeus per:  

• A la primera embarcació en temps real de cada versió de recorregut. 
• Els tres primers classificats de la general de cada categoria de classificació. 
• Els tres primers classificats de cada grup que s’estableixi en cada categoria de classificació.  
 

9.- AMARRATGES 
Els iots inscrits tenen amarrament gratuït a Port Torredembarra del 22 d'abril al 6 de maig de 2018.  
 
10.-  RESTRICCIONS DE VARADA 
Cap embarcació participant podrà ser varada sense una autorització expressa del Comitè Organitzador a 
partir de les 00:00 del dissabte 28 d’abril de 2018 

11.- DRETS D’IMATGE 
11.1.-Els drets d’imatge pertanyen en exclusiva al Comitè Organitzador i podran ser cedits a les empreses 
patrocinadores, als participants o a qualsevol altre entitat que el Comitè organitzador consideri oportuna.  

11.2.- 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.  

 
12. MODIFICACIONS D’AQUEST ANUNCI DE REGATA  
12.1.- El Comitè organitzador es reserva el dret de modificar aquest Anunci de Regata  

12.2.- Qualsevol modificació d’aquest anunci realitzada abans del 28 d’abril de  2018 es publicarà segons la 
regla 89.2(b) del RRV en la pàgina web del campionat: http://www.port-torredembarra.es/regata/  
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13. INSTRUCCIONS DE REGATA 
Les Instruccions de la Travessia es podran recollir en les Oficines de Port Torredembarra a partir de les 
09:00 hores del dissabte 28 d’abril de 2018 o consultar-les, a partir de la mateixa hora i data, a través de la 
web del campionat: http://www.port-torredembarra.es/regata/  

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 3a Travessia Illes Columbretes 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”.  

 

Torredembarra, Abril 2018 

 

 

 

  


