
 

 
 

 NORMATIVA SECCIÓ DE CREUERS 2023 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Per tal d’establir uns paràmetres de funcionament i organització interns, el Club 

Nàutic de Vilanova, d’ara endavant el Club, estableix la següent Normativa per la 
Secció de Creuers, d’ara endavant la Secció. 

1.2 La Secció està formada per un grup de socis i transeünts del Club que tenen com a 
principal objectiu el de gaudir de les competicions de vela i compartir experiències 
amb altres usuaris del Club. 
 

2. SEGURETAT 
 

2.1 Cada membre de la Secció assumeix la responsabilitat de tenir en vigor tots els 
tràmits administratius necessaris per la pràctica d’aquest esport. Així mateix, 
admet complir amb la legislació i normatives vigents, assegurances, permisos, 
llicències, títols i altres requisits necessaris. 

2.2 En els activitats organitzades per les seccions del Club, seran d’obligat 
compliment totes els mesures de seguretat dictaminades per les normatives i 
legislacions vigents. 

2.3 Totes les embarcacions participants hauran d’estar a l’escolta pel canal VHF 77. 
 

3. MEMBRES DE LA SECCIÓ 
 

3.1 Només podran ser membres de ple dret de la Secció, amb veu i vot, els socis de 
número del Club que hagin participat com a mínim en una prova de la Secció 
durant l’any en curs o l’anterior amb la seva embarcació. 

3.2 Els socis de número o socis abonats que no tinguin embarcació però participin 
habitualment com a tripulants en els activitats de la Secció seran considerats 
membres de la Secció, amb dret a veu però sense vot. 

3.3 Els transeünts del Club podran ser membres de la Secció, amb dret a veu en les 
reunions però sense dret a vot. 

3.4 El President del Club serà considerat membre de ple dret de la Secció. 
3.5 Qualsevol persona acompanyant d’un soci de número, soci abonat o transeünt 

podrà participar de les activitats de la Secció però sense dreta veu o vot i sense 
beneficiar-se de qualsevol ajuda que es determini per la Secció. 

3.6 L’armador serà l’únic interlocutor vàlid per qualsevol tema referent a les activitats 
(classificacions, reunions, premis i responsabilitats). 
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3.7 Totes les activitats (regates i trofeus) de la Secció de Creuers estaran obertes a la 

participació d'embarcacions que no siguin de socis o transeünts del Club, però els 
seus armadors no tindran dret ni a veu ni a vot en les reunions així com no podran 
beneficiar-se de les ajudes i bonificacions que s’estableixin. 

4. EL DELEGAT DE LA SECCIÓ 
 

4.1 Cada any, la Secció proposarà a la junta directiva el delegat de Creuers 
corresponent, que haurà de ser escollit per majoria simple en votació secreta 
entre els membres de ple dret de la secció. Un cop proposat el delegat, la Junta 
Directiva haurà de ratificar la seva incorporació. En el cas, que la Junta Directiva 
rebutgi el delegat proposat per la Secció, aquesta haurà de tornar a programar 
unes noves votacions per presentar una nova proposta de delegat.  

4.1 EL Delegat podrà establir una Comissió de col·laboradors. Com a màxim, estarà 
formada pel delegat i tres membres de ple dret de la secció.  Les seves funcions 
seran les de vetllar per la bona marxa de les sortides i la de dictaminar sobre tot 
allò que no es trobi a la normativa, reclamacions, incidències, etc. Les decisions 
seran per majoria i en cas d’empat el vot de qualitat del delegat decidiria. Les 
seves decisions seran definitives.  
 

5 CALENDARI D’ACTIVITATS 
 
5.1 Cada any es programarà un calendari d’activitats. El Delegat i/o membres de la 

secció seran els encarregats de proposar a la Junta Directiva del Club un calendari 
d’activitats per la seva aprovació en Junta Directiva.  

5.2 Un cop aprovat el calendari anual, aquest es penjarà a la web del Club:  
https://www.cnvilanova.cat/ca/default/sections/content/ini/1/id/seccio-creuers-
ca 
 

6 PRESSUPOSTOS DE LA SECCIÓ 
 

6.1 El Delegat serà el responsable de presentar en Junta Directiva els pressupostos 
de la Secció per la seva aprovació, segons temps i forma establerts per la Junta 
Directiva. 

6.2 El Delegat té la obligació d’ajustar-se al pressupost aprovat per la Junta Directiva. 
6.3 Qualsevol necessitat d’augmentar el pressupost de la Secció, haurà de ser 

sol·licitat a la Junta Directiva i aprovat per la mateixa. 
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6.4 Totes les despeses aprovades que estiguin generades directament per una 

activitat programada en el calendari oficial i que ha estat anul·lada s’hauran de 
excloure del pressupost. 

 
7 COMUNICACIONS OFICIALS 

 

7.1 La Secció podrà utilitzar aplicacions mòbils, tipus whatsapp, per comunicacions 
referents a les seves activitats. Aquestes aplicacions es consideraran com a canals 
oficials de comunicació. Els administradors dels canals seran el Delegat de la 
Secció i el Director Esportiu del Club. Només podran formar part dels grups els 
membres de la Secció. Aquests canals s’utilitzaran estrictament per tractar temes 
d’àmbit esportiu relacionats amb les activitats programades per la Secció.  

7.2 El Club Nàutic Vilanova, a traves de la oficina esportiva, tramitarà  aquells 
permisos  i llicències esportives federatives sol·licitades prèviament.  

 
8 COMPETICIONS 2023 
 
8.1 S’estableixen quatre tipus de competicions: 

1) Regates puntuables pels trofeus socials que formen part de la Copa Vilanova 2023 
2) Regates puntuables per la Copa de Mitja Distància 2023. 
3) Regates Especials. 
4) Regates Open. 

 
8.3  Fulls de sortida 
 

8.3.1 Tots els patrons hauran de signar el full de sortida. 
8.3.2 Els fulls de sortida estaran a disposició dels patrons en l’entrada de l’edifici social 

del Club, al costat del taulell d’informació. 
8.3.3 En el cas de no signar el full de sortida l'embarcació serà classificada com a DNC.  

 
8.4 Sistema de compensació de temps.  
 

8.4.1 Totes les proves puntuables per Regates i trofeus Socials es correran sota el 
sistema ORC de compensació de temps. 

8.4.2 Si les AR / IR particulars d’una prova no indiquen el contrari, s’utilitzarà el sistema 
simplificat de Temps per Distancia (ToD) descrit al punt 204.2(B.1) del Reglamento 
Técnico de Cruceros (RTC) de la RFEV. 
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8.5 Puntuació. 
 

8.5.1 S’aplicarà el Sistema de puntuació Baixa del RRV. 
8.5.2 S’aplicarà la regla A5.3 del RRV. 
8.5.3 Descarts: 
 Trofeus Socials: 1 amb 4 proves realitzades 
 Copa Vilanova: Dos descarts, 1 amb 5 proves realitzades; 2 amb 10 proves 

realitzades. 
 Copa Mitja Distancia: 1 amb 4 proves realitzades 

 
8.6 Grups de classificació 
 
 Es modifica el punt 201.1 del RTC i s’estableixen els següents grups de 

classificació: 
 

8.6.1 Per la Copa Vilanova 2023: 
 

1) ORC 1: Embarcacions amb un CDL  menor a 670.00 
2) ORC 2: Embarcacions amb un CDL igual o major a 670.00 
3) ORC 3: Embarcacions amb tripulacions reduïdes (Solitaris / A2) o amb tripulació 

i certificat ORC de primer any. 
4) Promoció. Embarcacions amb ràting estimat pel Comitè de Regata. Dins el 

Grup Promoció s’estableixen dos categories Amb Espi i Sense Espi 
 
Si no hi ha un mínim de 5 inscrits en cada grup o categoria, es podran agrupar 
grups. 
 

8.6.2 Per les proves de la Copa de Mitja Distancia 2023: 
 

1) ORC 1: Embarcacions amb un Ràting ORC menor a 670.00 
2) ORC 2: Embarcacions amb un Ràting igual o major a 670.00 
3) ORC 3: Embarcacions amb tripulacions reduïdes (Solitaris / A2) o amb tripulació 

i certificat ORC de primer any. 
4) Promoció. Embarcacions amb ràting estimat pel Comitè de Regata. 

 
 Si no hi ha un mínim de 5 inscrits en cada grup o categoria, es podran agrupar 
grups. 

 
8.6.3 Per les proves Especials: 
 

1) ORC: Embarcacions amb certificat ORC. 
2) Promoció: Embarcacions amb un ràting estimat pel Comitè de Regata. 
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8.6.4 Per les proves OPEN: Segons AR / IR particulars. 

 
8.7 Banderes de Classe 
 

8.7.1 Es modifica el punt 202 del RTC i s’estableixen les següents banderes de classe: 
  

GRUP BANDERA 
ORC 1 Bandera amb logotip del CNV i fons VERMELL i Blanc 
ORC 2 Bandera amb logotip del CNV i fons VERD i Blanc 
ORC 3 Bandera amb logotip del CNV i fons GROC i Blanc 
Promoció Bandera amb logotip del CNV i fons BLAU i blanc 

   
 
9 Totes les embarcacions inscrites en els grups ORC 1, ORC 2 i ORC 3 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.  

 
10 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. 

 
11 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. 

12 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. 

 
13 El grup de creuers ORC 1, ORC 2, ORC 3 i Promoció competiran en el mateix camp 

de regates. Es podran establir recorreguts diferents per cada grup.  
 
14 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 “Recorregut olímpic” (sortida, cenyida, llarg, llarg, cenyida, popa, arribada) 
 Recorreguts costaners. 
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15 Pel Grups ORC 3 i Promoció els recorreguts en les proves puntuables per regates i 

trofeus socials d’aquest any podran ser: 
 Tipus “triangle”. (cenyida, llarg, llarg) 
 Recorreguts costaners. 

 
16 Certificats de mesurament i/o sol·licituds de número de vela 

 
El Club 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 
 
 

17 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. 

 
18 Per qualsevol regata social, s’estableix un mínim de vent de 5n. i un màxim de 20n.  
 
19 El canal de comunicació serà el 77 VHF 
 
20 Quadre resum  

 COPA 
VILANOVA 

MITJA 
DISTÀNCIA 

ESPECIALS OPEN 

Horaris 10:30 Reunió de 
patrons. 
11:55 Senyal 
d’atenció 

Segons AR/IR 

10:30 Reunió de 
patrons. 
11:55 Senyal 
d’atenció 

Segons AR / IR 

Temps límit per 
sortir 13:30 Segons AR / IR 13:30 Segons AR / IR 

Fulls de sortida Tots els patrons hauran de signar el full de sortida. 
 

Sistema 
compensació de 

temps 

Sistema simplificat TxD. 
Inshore: Sobrevents/Sotavents 
Offshore: Resta de proves 

Grups de 
classificació 

ORC 1 
ORC 2 
ORC 3 

Promoció 

ORC 1 
ORC 2 
ORC 3 

Promoció 

ORC 
Promoció 

Segons AR / IR 

 
Canal VHF 

 
VHF 77 

 
VHF 77 

 
VHF 77 

 
Segons AR / IR 

 
 

Rang de vent 
 

Minim: 5 kts;       Màxim: 20 kts. 
 

Segons AR / IR 
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20.1 Aquest quadre és orientatiu i no eximeix als armadors i/o patrons de revisar els 

Anuncis i Instruccions particulars de cada prova. 
 

21 BONIFICACIONS PER PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ 
  
21.1 No s’atorgarà cap bonificació si no s’han realitzat un mínim del 50% de les 

activitats programades. 
 
21.2 Només tindran dret a les ajudes del Club aquells embarcacions que: 

 
 L’armador sigui soci o transeünt del Club. 
 Naveguin amb llicència del CNV. (El patró haurà de tenir llicència pel Club Nàutic 

Vilanova) 
21.3  Pel 2023, les proves que comptabilitzen pel còmput de participació seran totes les 

proves puntuables per la Copa Vilanova 2023 i la Copa de Mitja Distancia 2023 
 

21.4 Bonificacions 2023 
 

21.4.1 Participació entre el 25% i el 50% de les sortides socials: 
 

1) Llicència gratuïta per la temporada següent. 
 
21.4.2 Participació entre el 50,01% i el 75% de les sortides socials: 
 

1) Llicència gratuïta per la temporada següent. 
2) Una neteja gratuïta en l’escar del Club. 

 
21.4.3 Participació entre el 75,01% i 3l 100% 
 

1) Llicència gratuïta per la temporada següent. 
2) Una neteja gratuïta en l’escar del Club. 
3) Tres suspensions a preu reduït segons eslora de l’embarcació.  

 
21.4 Neteges gratuïtes 
  
 En les neteges gratuïtes, la Secció es farà càrrec de les tarifes del següent quadre. 

La resta de despeses generades per altres activitats durant la suspensió aniran a 
càrrec del soci o del transeünt. 
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.5 Suspensions a preu reduït 
 

21.5.1 Les bonificacions només s’aplicarà a les tarifes de suspensió (travel)  i neteja 
(màquina, marineria, aigua/llum i residus). 

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

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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21.6 Ajudes per participació en regates externes. 
 
21.6.1 El Club Nàutic Vilanova podrà subvencionar les inscripcions a les 

embarcacions que participin en regates fora del Club. Les regates 
subvencionables seran: 
 Regates puntuables per Campionats i Copes de Catalunya de Creuers. 
 Regates puntuables pel Campionats/Copes d’Espanya de Creuers. 
 Trofeus: Godó, Copa de la Reina, Copa del Rey i PalmaVela. 
 Clàssics: Copa del Rey i Puig Vela Clàssica. 

 
21.6.2  L’import assignat a la subvenció es repartirà proporcionalment entre qui 

correspongui. Serà imprescindible per optar a les ajudes presentar 
justificants de pagament dels drets d’inscripció. 

 
21.6.3 Cap embarcació podrà rebre una subvenció major que la suma total dels 

drets d’inscripció presentats. 
 

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


