
 

 
 

 NORMATIVA SECCIÓ DE CREUERS 2021 

1. La Secció de Creuers de l’Àrea Esportiva del Club Nàutic Vilanova (CNV) està formada 
per tots aquells armadors socis o transeünts del CNV que ho sol·licitin mitjançant el full 
d'inscripció.  

2. Per donar-se d’alta a la Secció de Creuers serà necessari omplir el full d’inscripció 
de la secció. Estarà a disposició de tots els socis i transeünts a l’oficina esportiva 
del Club. 

3. La inscripció a la Secció de Creuers no eximeix del compliment  de les normes de 
participació establertes en l'Anunci de Regata i  les Instruccions de Regata de cada 
prova, regata o trofeu concret.  

4. Les activitats (regates i trofeus) de la Secció de Creuers també estan obertes a la 
participació d'embarcacions que no siguin de socis o transeünts del CNV.  

Drets i deures 

5. Totes les embarcacions de socis, transeünts i d’altres Clubs que participin de les 
activitats de la Secció tindran dret a optar als trofeus, als sortejos de regals que es 
realitzin i  als aperitius que es puguin organitzar durant els lliuraments de trofeus.  

6. Cada armador que s'inscrigui a les activitats, regates i trofeus organitzats pel CNV és 
l’últim responsable de tenir en ordre tots els tràmits administratius necessaris per la 
pràctica d'aquest esport. Tant mateix admet complir amb la legislació i normatives 
vigents pel que fa a les assegurances, permisos, requisits i títols de navegació 
necessaris vinculats a l'embarcació que inscriu a la Secció de Creuer del CNV.  

7. Queda sota la responsabilitat del patró: els danys causats tant a l'embarcació com als 
tripulants que no tinguin l'assegurança i la Llicència federativa en vigor. Tots els 
participants en les competicions socials del club hauran de presentar còpies, en vigor, 
del certificat de medició ORC (excepte les embarcacions inscrites en el grup Promoció); 
llicències federatives del patró i tripulants; titulació nàutica del patró i assegurança de 
l'embarcació. 

8. Cada any tots els participants (patró i tripulació) en les competicions socials del club 
hauran de renovar la llicència federativa. L'oficina esportiva tramitarà la llicència 
federativa de tots els qui ho sol·licitin. El Club Nàutic Vilanova no assumirà el cost de 
les llicències dels patrons i tripulants inscrits a les regates i trofeus, excepte en els casos 
que es tingui dret alguna de les ajudes establertes per la Secció de Creuer. 
 

Aspectes tècnics 
 
9. Totes les proves puntuables per Regates i trofeus Socials es correran sota el sistema 

ORC de compensació de temps. 
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10. El CNV no tramitarà certificats de mesurament o sol·licituds de números de vela. Es 
poden tramitar directament al l’enllaç:  
https://www.rfev.es/default/documentos/index/categoria/7 

11. S’estableixen tres grups de classificació per totes les proves socials: 
 ORC 1 (embarcacions amb un Ràting ORC menor a 670.00)  
 ORC 2 (embarcacions amb un Ràting igual o major a 670.00) 
 Promoció. 

12. Totes les embarcacions inscrites en els grups ORC 1 i ORC 2, hauran de tenir un 
certificat ORC vàlid per l’any en curs. A fi i efecte de que tots els armadors tinguin temps 
a efectuar el tràmit, s’estableix un període de tramitació fins a la finalització del primer 
trofeu social de l’any. Durant aquest període, als armadors que no hagin presentat el 
certificat ORC vàlid per l’any actual, se’ls puntuarà amb l’últim certificat tramitat durant 
l’any anterior, fins a rebre el nou certificat amb el que modificaran les classificacions 
finals. 

13. L’Àrea Esportiva del CNV assignarà un ràting estimat a aquelles embarcacions del 
Grup Promoció que no tinguin certificat de mesurament en vigor. Aquest ràting NO 
serà motiu de protesta o reparació. 

14. Després de la finalització del primer trofeu de la temporada, aquells armadors que no 
hagin presentat el nou certificat ORC vàlid per l’any en curs seran inclosos en el Grup 
Promoció per la resta de regates i trofeus socials programats pel CNV per la resta de 
l’any. Queden excloses les modificacions de certificats. 

15. Totes les embarcacions participants en les proves socials del Club Nàutic Vilanova 
hauran de mostrar durant el desenvolupament de les proves la bandera del grup al que 
pertanyen. Les banderes estan a disposició dels armadors en les oficines del Club. 

16. El mateix dia de la regata els inscrits a la Secció de Creuers hauran de signar en l'oficina 
esportiva el full de sortida conforme participaran a la prova d'aquell dia. En el cas de no 
signar el full de sortida ni avisar a l’oficina esportiva l'embarcació serà penalitzada com 
a DNC.  

17. S’aplicarà la regla A5 del RRV. Es considerarà que una embarcació és DNC quan no 
ha signat el full de sortida o el Comitè de Regata no tingui constància de que ha sortit 
del port. 

18. El grup de creuers ORC 1, ORC 2 i Promoció competiran en el mateix camp de 
regates. Es podran establir recorreguts diferents per cada grup.  
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19. Pels grups ORC 1 i ORC 2, els recorreguts en les proves puntuables per regates i 
trofeus socials d’aquest any podran ser:  

 Tipus “sobrevent-Sotavent”. 
 Tipus “triangle olímpic” (cenyida, llarg, llarg, cenyida, popa) 
 Recorreguts costaners. 

20. Pel Grup Promoció els recorreguts en les proves puntuables per regates i trofeus 
socials d’aquest any podran ser: 

 Tipus “triangle”. (cenyida, llarg, llarg) 
 Tipus “triangle olímpic” (cenyida, llarg, llarg, cenyida, popa) 
 Recorreguts costaners. 

21. Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, en cada trofeu social 
s’intentarà mantenir una paritat en els tipus de recorreguts realitzats. Serà 
responsabilitat única del Comitè de Regata decidir en última instància quin recorregut 
s’ha d’aplicar en cada prova. 

22. Per qualsevol regata social, s’estableix un mínim de vent de 5n. i un màxim de 20n.  

23. El canal de comunicació serà el 77 VHF 

Copa Vilanova 2021 

24. S'estableix la Copa Vilanova 2021 per ORC 1, ORC 2 i Promoció, en la que puntuen 
totes els trofeus socials que organitzi el CNV durant aquest any. En el calendari anual 
de la Secció de Creuers es definiran totes les proves puntuables.  

25. Pel Grup Promoció, s’estableixen dues categories: 
 Amb Espi 
 Sense Espi 

26. Hi haurà un descart cada 5 proves finalitzades. 

Reunió anual de la Secció de Creuers 

27. La Reunió Anual de la Secció de Creuers es convocarà cada any durant el mesos de 
novembre o desembre. Es podran convocar reunions extraordinàries.  

28. A la reunió de la secció de creuers de cada any es definirà el calendari de regates 
socials així com el calendari de regates obertes o oficials per l’any següent. 
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TRANSEÜNTS Suspensió i neteja. Tarifes 2021
PREU PREU

sense IVA amb IVA
De 6 a 5m. 84,00 € 27,50 € 44,00 € 2,00 € 3,58 € 161,08 € 194,91 €
De 7 a 8m. 92,00 € 27,50 € 44,00 € 2,00 € 4,13 € 169,63 € 205,25 €
De 8 a 9m. 109,00 € 27,50 € 44,00 € 2,00 € 4,68 € 187,18 € 226,49 €
De 9 a 10m. 115,00 € 27,50 € 44,00 € 2,00 € 5,23 € 193,73 € 234,41 €
De 10 a 11m. 120,00 € 27,50 € 44,00 € 2,50 € 5,78 € 199,78 € 241,73 €
De 11 a 12m. 130,00 € 27,50 € 44,00 € 2,50 € 6,33 € 210,33 € 254,50 €
De 12 a 13m. 138,00 € 27,50 € 44,00 € 2,50 € 6,88 € 218,88 € 264,84 €
De 13 a 14m. 155,00 € 27,50 € 44,00 € 2,50 € 7,43 € 236,43 € 286,08 €
De 14 a 15m. 170,00 € 27,50 € 44,00 € 2,50 € 7,98 € 251,98 € 304,90 €
> de 15m. 185,00 € 27,50 € 44,00 € 2,50 € 8,53 € 267,53 € 323,71 €

ESLORA TRAVEL
MAQUINA 
PRESSIÓ

MARINERIA
AIGUA I 

LLUM
T.RESIDUS

29. Tindran dret a vot tots els armadors que hagin participat de les activitats de la Secció 
de Creuer durant l’any en curs i estiguin degudament inscrits a la secció. 

30. Els Transeünts del CNV en la Reunió Anual de la Secció tindran dret a veu, però no a 
vot. 

31. Les embarcacions d’altres Clubs, podran assistir a la Reunió Anual de la Secció de 
Creuers però NO tindran dret a veu ni vot. 

32. Totes les persones que participin com a patrons o tripulants d’una embarcació 
participant de les activitats seran representades per l’armador de l’embarcació en que 
participen. Podran assistir a la Reunió Anual de la Secció de Creuers però NO tindran 
dret a veu ni vot. 

Ajudes del CNV per percentatges de participació en les regates i trofeus socials 

33. Només tindran dret a les ajudes del CNV aquells embarcacions que naveguin pel CNV. 
(El patró haurà de tenir llicència pel Club Nàutic Vilanova) 

34. Aquelles embarcacions que participin durant l’any en un percentatge igual o major al 
25% del total de proves incloses en el calendari social de la Secció, obtindran 3 
suspensions que necessitin per netejar la obra viva a preu reduït en funció de l’eslora 
de la embarcació. Les bonificacions només s’aplicarà a les tarifes de suspensions i 
neteges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIS Suspensió i neteja. Tarifes 2021
PREU PREU

sense IVA amb IVA
De 6 a 5m. 26,00 € 11,00 € 27,50 € 1,50 € 2,90 € 68,90 € 83,37 €
De 7 a 8m. 28,00 € 11,00 € 27,50 € 1,50 € 3,40 € 71,40 € 86,39 €
De 8 a 9m. 31,00 € 11,00 € 27,50 € 1,50 € 3,80 € 74,80 € 90,51 €
De 9 a 10m. 38,00 € 11,00 € 27,50 € 1,50 € 4,30 € 82,30 € 99,58 €
De 10 a 11m. 42,50 € 13,20 € 27,50 € 2,00 € 4,70 € 89,90 € 108,78 €
De 11 a 12m. 50,00 € 13,20 € 27,50 € 2,00 € 5,20 € 97,90 € 118,46 €
De 12 a 13m. 60,00 € 13,20 € 27,50 € 2,00 € 5,60 € 108,30 € 131,04 €
De 13 a 14m. 73,50 € 15,40 € 27,50 € 2,00 € 6,10 € 124,50 € 150,65 €
De 14 a 15m. 87,50 € 15,40 € 27,50 € 2,00 € 6,50 € 138,90 € 168,07 €
> de 15m. 88,00 € 15,40 € 27,50 € 2,00 € 7,00 € 139,90 € 169,28 €

ESLORA TRAVEL
MAQUINA 
PRESSIÓ

MARINERIA
AIGUA I 

LLUM
T.RESIDUS
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Les suspensions s’hauran de realitzar dins de l’any natural següent.  

La Secció de Creuers assumirà la part de les tarifes indicades en el següent quadre: 

 

La Secció de Creuers no assumirà qualsevol altre concepte o import.  

35. Aquelles embarcacions que participin durant l’any en un percentatge igual o major al 
50% del total de proves incloses en el calendari social de la Secció se’ls subvencionarà 
amb l’exposat en el punt 33 i  la gratuïtat de la llicència de l’armador per l’any següent. 

36. Aquelles embarcacions que participin durant l’any en un percentatge igual o major al 
75% del total de les proves incloses en el calendari social de la Secció se’ls 
subvencionarà amb l’exposat als punts 33 i 34 més una suspensió gratuïta i una neteja 
de la obra viva incloent la tassa de residus i el consum d'aigua i llum . 

37. El Club Nàutic Vilanova podrà subvencionar les inscripcions a les embarcacions que 
participin en regates fora del CNV. L’import assignat a la subvenció es repartirà 
proporcionalment entre qui correspongui. Serà imprescindible per optar a les ajudes 

SOCIS
PREU PREU

sense IVA amb IVA sense IVA amb IVA sense IVA Amb IVA
De 6 a 5m. 68,90 € 83,37 € 24,79 € 30,00 € 44,11 € 53,37 €
De 7 a 8m. 71,40 € 86,39 € 24,79 € 30,00 € 46,61 € 56,39 €
De 8 a 9m. 74,80 € 90,51 € 28,93 € 35,00 € 45,87 € 55,51 €
De 9 a 10m. 82,30 € 99,58 € 33,06 € 40,00 € 49,24 € 59,58 €
De 10 a 11m. 89,90 € 108,78 € 37,19 € 45,00 € 52,71 € 63,78 €
De 11 a 12m. 97,90 € 118,46 € 41,32 € 50,00 € 56,58 € 68,46 €
De 12 a 13m. 108,30 € 131,04 € 45,45 € 55,00 € 62,85 € 76,04 €
De 13 a 14m. 124,50 € 150,65 € 49,59 € 60,00 € 74,91 € 90,65 €
De 14 a 15m. 138,90 € 168,07 € 53,72 € 65,00 € 85,18 € 103,07 €
> de 15m. 139,90 € 169,28 € 57,85 € 70,00 € 82,05 € 99,28 €

TRANSEÜNTS BONIFICACIONS (CNV)
PREU PREU

sense IVA amb IVA sense IVA amb IVA sense IVA Amb IVA
De 6 a 5m. 161,08 € 194,91 € 49,59 € 60,00 € 111,49 € 134,91 €
De 7 a 8m. 169,63 € 205,25 € 49,59 € 60,00 € 120,04 € 145,25 €
De 8 a 9m. 187,18 € 226,49 € 57,85 € 70,00 € 129,33 € 156,49 €
De 9 a 10m. 193,73 € 234,41 € 66,12 € 80,00 € 127,61 € 154,41 €
De 10 a 11m. 199,78 € 241,73 € 74,38 € 90,00 € 125,40 € 151,73 €
De 11 a 12m. 210,33 € 254,50 € 82,64 € 100,00 € 127,69 € 154,50 €
De 12 a 13m. 218,88 € 264,84 € 90,91 € 110,00 € 127,97 € 154,84 €
De 13 a 14m. 236,43 € 286,08 € 99,17 € 120,00 € 137,26 € 166,08 €
De 14 a 15m. 251,98 € 304,90 € 107,44 € 130,00 € 144,54 € 174,90 €
> de 15m. 267,53 € 323,71 € 115,70 € 140,00 € 151,83 € 183,71 €

ESLORA

ESLORA

BONIFICACIONS (CNV)
cost armador

cost armador

Cost Secció

Cost Secció
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presentar justificants de pagament dels drets d’inscripció. 

38. Cap embarcació podrà rebre una subvenció major que la suma total dels drets 
d’inscripció presentats. 


