
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXVI TROFEU NACIONAL ALMIRALL FARRAGUT 
44         TROFEU FARRAGUT CHICO. 
23           TROFEU FARRAGUT LASER. 
 
 
 
 
 

 
ORGANITZA   

 

 
 
 
 

ANUNCI DE REGATAS 
            El trofeu anunciat se celebrará en aigües de la Badia de Ciutadella, 29 i 30, d'octubre 2022, organitzat pel Club Nàutic Ciutadella 
sota els auspicis de la Federació Balear de Vela.      Puntuable per a classificatori insular grup Plata. 

 
 
 



 

 
1.- REGLAS 

 1.1   Les regates es regiran per: 
 El Reglament  Internacional de Regates  a Vela (RRV Word Sailing 2021-2024). 
 Les Prescripcions de la Reial Federació Espanyola de Vela. 
 • El Reglament Esportiu de la Federació Balear de Vela 
 • Les Regles de les respectives Classes que hi participen. 
 • L'Anunci i les Instruccions de Regata. 
 • S'aplicarà l'apèndix P del RRV. A més, el comitè ( Jury) podrà realitzar una tasca d'ensenyament en els valors esportius recollits al 

programa ESPORT PER L´EDAT ESCOLAR del CIME, això modifica l´apèndix P. 
 • La Regla 40.1 del RRV “Dispositius Personals de Flotació” és aplicable en tot moment mentre estigui a la superfície sense necessitat 

de fer cap senyal. La RRV 90.3(e) és aplicable llevat que l'expressió “24 hores” és substituïda per “60 minuts” 
 • A totes les Regles que regeixen aquest esdeveniment: La infracció de les regles assenyalades com [NP] no serà motiu per a 

protestes entre vaixells. Això modifica la regla 60.1(a). 
 • [NP] [DP] Les mesures sanitàries de prevenció davant del COVID 19 que estiguin en vigor durant l'esdeveniment. 
 • [NP][DP]Es podrà exigir a les persones de suport a fer ús de  flotació personal mentre estiguin a la superfície d' aigua, així com 

totes les embarcacions de suport hauran d'estar proveïdes d'una ràdio VHF en estat de funcionament 
 • [NP][DP] Tot regatista o personal de suport seguiran qualsevol instrucció raonable donada per un membre de l'organització. 
 • Els participants hauran de sotmetre's, seguir i respectar les indicacions del Comitè Organitzador quant a la normativa Covid que 

tindran a disposició al TOA abans de l'inici de la competició. 
 1.2 Aquest anunci pot ser modificat per les Instruccions de Regata. Si hi ha alguna discrepància entre l'Anunci i les Instruccions, 

prevaldran aquestes últimes (IR). 
 1.3 REGLA ESPECIAL; Ecologia. És una regata VERDA, és un esdeveniment esportiu mitjançant el qual reivindiquem 

un mar net. Tots els esportistes implicats tenen cura de l'abocament de residus, tant a les instal·lacions portuàries 
com al mar fent ús a causa dels contenidors de reciclatge. 

 
2.- 

 
CLASSES QUE PARTICIPEN 

2.1   Participaran en aquests trofeus les classes OPTIMIST i ILCA si hi ha un mínim de 4 participants. 
 

3.- ELEGIBILITAT
  

3.1 Els participants han de complir les condicions d'elegibilitat de la WS reflectides a la reglamentació 19 de la WS i les prescripcions de la 
RFEV. 
 
4.- PUBLICITAT 
4.1 Aplicació de la reglamentació 20 RRV. Regla 80 del RRV. 
4.2 Es pot requerir dels participants l'exhibició de publicitat d'acord amb l'apartat 20.3.1 (d) (i) de la reglamentació 20 del codi de publicitat 
de la ISAF. Queden modificades les regles de la classe que oposin a aquesta previsió. 
 
5.-INSCRIPCIONS 
5.1 Les preinscripcions es formalitzaran necessàriament a través de la pàgina web de la FBV, www.federacionbalearvela.org, i s'hauran 
de remetre abans de les 20:00 hores del dia anterior a la jornada d'inici de les proves programades 
5.2- El Comitè Organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després de la data límit. 
5.3 Documentació regla AR 6.2  haurà de ser enviada a escoladevela@cnciutadella.com els dies previs a l'esdeveniment. 
 
6. REGISTRE DE PARTICIPANTS 
6.1 Inscripció i registre de participant. Cada entrenador o representant del club o patró s'haurà de registrar a l'Oficina de Regates via mail, 
escoladevela@cnciutadella.com abans de les 19,30 hores del dia anterior a la jornada d'inici de proves programades 
6.2 El registre queda condicionat a la presentació, abans de l'hora assenyalada, dels documents següents: 
 a) Llicència federativa habilitada per la Reial Federació Espanyola de Vela de l'any en curs; 
b) Targeta de l'Associació Espanyola de la Classe en què participa de l'any en curs. 
c) Certificat de mesura vàlid per a l'embarcació. 
d) Fotocòpia del D.N.I. 
e) Els tècnics o entrenadors s'han de registrar, presentar la targeta federativa de tècnic de l'any en curs, així com l'assegurança i la 
documentació de la pneumàtica que utilitzin. 
 
7.- PROGRAMA 

DISSABTE 29 de Octubre  

 

9 a 10h. 

12,00h 

Registre de participants  

Proves  

DIUMENGE  30 de Octubre  

 

10.30h 

17,15h 

Proves 

Entrega de Trofeus 
 
 El comitè organitzador pot modificar els horaris del programa, per necessitats pròpies de la organització o per dificultats en l'asistencia als 
participants que venen de fora de Menorca.   
 
 



 

 
8.- FORMAT DE COMPETICIO 
8.1   La regata se navegar en flota, tanmateix si hi ha més de 70 participants inscrits d'una classe, es podrà navegar per grups. 
8.2 Hi ha programades 6 proves, de les quals se n'han de celebrar 2 perquè el Trofeu sigui vàlid. 
8.3 No es navegaran més de 4 proves en un dia. 
8.4 Només a l'últim dia de regata, l'hora límit de l'últim senyal d'atenció per a les classes serà el a les 15.30 hores, llevat de conseqüència 
d'una trucada general. 
 
9.- PUNTUACIO  
9.1  En els trofeus Farragut se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, del Apéndice A4.1 de RRV. 
9.2  Puntuaran totes les proves i  hi haurà un descart per cada 5 proves. 
 
10.- PREMIS 
10.1   El número de trofeus se publicará en el TOA, segons classificació general, per a  les classes que hi hagi un mínim de 4 
participants.  En la classe Optimist els  premis  se  estableixen en  grups segons  categoria  establerta per la classe. En la classe laser se 
donará  per categories masculin i  femeni  i  sub 16 
10.2   Per  optar al premi  especial  “Almirall   Farragut”  hi ha d'haver un mínim de 15 participants a la classe que hagin complert el 50% 
de les proves. 
 
11.- RESPONSABILITAT 
11.1   Tots els qui participin en aquesta regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
11.2     El Comitè Organitzador o qualsevol altra persona o organisme involucrat en l'organització de l'esdeveniment rebutja cap 
responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties que puguin esdevenir persones o coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència 
de la participació en les proves emparades per aquest anunci de regata. 
11.3  Es recorda a tots els participants l'obligació de complir amb la legislació i la normativa sobre el trànsit marítim que prevaldrà sobre les 
regles d'índole esportiva. Especialment l'obligació de remolc de totes les embarcacions de cada equip fins que no s'hagi 
sobrepassat el canal d'accés al Port de Ciutadella. 
11.4  Les embarcacions de suport als participants tindran atracament reservat al C.N. Ciutadella durant els dies de competició sempre que 
s'hagin registrat a l'oficina de regates presentant la documentació corresponent: Assegurança de Responsabilitat Civil, Certificat de 
navegabilitat, Titulació adequada per al maneig de l'embarcació a emprar. 
 
12.- ALLOTJAMENT   
 12.1 Recomanat consultar una gran varietat de petits establiments a l'interior de Ciutadella ;   El Claustre de Ciutadella, aCheap & Chic 
Hotel, Apartaments Ciutadella, Sodium Boutique Hotel, ……. 
 
13.- DESPLAÇAMENT 
 13.1 Vaixell: Baleària i Menorca lines Ferry ofereix servei de ferris entre Alcúdia i Ciutadella i Transmediterrània té servei entre Palma i 
Mahon, Avió, servei entre Palma i Mahon 
 
14.- DRETS  DE IMATGE  
 14.1 Els drets d'imatge pertanyen al Club Ciutadella que els podrà fer servir de forma onerosa o gratuïta. La participació en aquest 
trofeu vol dir l'acceptació expressa d'aquest punt de l'anunci. 
 
15. MODIFICACIONS A AQUEST  ANUNCI 
15.1 La Organizació  se reserva el dret  de modificar aquest   Anunci  . Cualsevol  modificació   feta   a  aquest  Anunci amb anterioritat 
a la setmana anterior a la jornada del inici de les proves  será publicat   de forma adecuada (RRV 88.2) en la página web del 
esdeveniment . 
 
 
                                

Ciutadella,  Setembre  2022 
El Comité Organizador. 

 


