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Calendari Desembre 2012

Match-race: no és Copa Amèrica!

TITULACIONS 2013

Activitats en curs i programades

Breu explicació d’aquesta modalitat.

Nou calendari i anotacions per extrangers.
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BA RC E L O N A SAIL I NG SC H OOL
- MATCH-RACE AL CV BADALONA
- TRAVESSA AL DELTA DE L’EBRE
- PATRÓ DE IOT
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TRAVESSA AL DELTA DE L'EBRE
MATCH-RACE (CV BADALONA)
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ANOTACIONS:
Tanquem des del dia 24 de Desembre al 6 de Gener de 2013
Només activitats de “FENT MILLES” i “TASTET de MAR”
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Match-race
Potser que

Copa de l’Amèrica
Tot va començar el 1851 arrel de la 1ª
Exposició Internacional a Londres
(UK). Les activitats de la Fira estaven
centrades en alabar els avenços tecnològics de
l’època i entre elles hi havia una activitat
esportiva: una regata al voltant de l’illa de
Wight.
Es va convidar a diferents països per a
competir i fins i tot va venir una embarcació
del nou Yacht Club de Nova York, la
goleta AMÈRICA.
Era una embarcació força gran amb dos
màstils amb aparell cangreu (vegeu
il·lustració). A la sortida,va arrencar
suaument però va acabar adelantant amb
facilitat tots els participants.
Se’n va endur la Gerra de les 100
Guinees cap al seu continent, esdevenint el
“Defender” de la següent edició.

Continuarà...

aquesta paraula
no ens digui res
o que l’associem
als reptes entre
dos barcos a la
Copa de
l’Amèrica
(vegeu adjunt).
Es tracta
d’una regata
entre dues embarcacions on no preval qui guanya sinó qui perd...! Això
s’entén perquè no es tracta de batre rècords ni de fer una bona
navegació i prou, cal entorpir la derrota de l’altre, en definitiva,
barrar-li el pas. I aquest aspecte li dóna molt d’atractiu!
En el nostre país, és una modalitat que està guanyant adeptes i
cada vegada més es veuen activitats en els diferents clubs de vela del
nostre entorn.
A més a més, ja no cal ser un expert o un regatista professional ,
actualment s’està acostant als no iniciats tant a regatistes de cap de
setmana com per navegants de qualsevol nivell.
Evidentment, es requereixen uns coneixements previs de les
regles bàsiques de regata, comprensió en les maniobres bàsiques i
molta agilitat en l’execució.

Principals característiques:
- regata amb dues embarcacions iguals (monotip o box-rule)
- pre-sortida amb diferents zones : permeses i no permeses
- reglament de regates + normes específiques
- jutges controlant a l’aigua per penalitzacions in situ

Propera activitat: CV Badalona 6 i 8 de Desembre
info@barcelonasailingschool.es
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CONVOCATÒRIES A EXÀMENS TEÒRICS PER A LES LLICÈNCIES
D’EMBARCACIONS D’ESBARJO 2013
PATRÓ DE MOTO NÀUTICA A

4 a Barcelona

PATRÓ DE MOTO NÀUTICA B

4 a Barcelona

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA i PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJO
8 a Barcelona + 1 L’Ametlla de Mar 1 Empuriabrava 1 Tarragona 1 Girona
PATRÓ DE IOT

5 (només a Barcelona)

CAPITÀ DE IOT

4 (només a Barcelona)

Com podeu comprovar hi ha poques convocatòries de Patró de Iot i de Capità de Iot.
Us recomanem que prepareu bé l’examen del mes d’Abril si voleu tenir el títol
abans de l’estiu!!
Els nostres cursos de Patró de Iot i de Capità començaran el mes de Març 2013.

Propera activitat: Pràctiques de PNB, PEE i de PRÀCTIQUES DE VELA
DESEMBRE 2012: consulteu disponibilitat a info@barcelonasailingschool.es
ANOTACIONS per a RESIDENTS o no RESIDENTS amb
TITULACIONS EXTRANGERES.
En referència a múltiples consultes, us esmentem algunes
aclaracions:
• les llicències extrangeres acceptades per al lloguer
d’embarcacions d’esbarjo estan especificades en el la
Resolució del 15 de Desembre de 2011 en el BOE num.23
del 27 de Gener de 2012 que modifica la “Orden
FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan
las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo”
• aquestes només són vàlides per a llista 6ª de matrícula
• una persona resident que navegui amb una embarcació pròpia, haurà de presentar la corresponent titulació espanyola,
malgrat el pabelló de l’embarcació no ho sigui (segons Capitania Marítima de Barcelona, l’ordre FOM de 2007
continua vigent malgrat hagi canviat la normativa d’abanderament)
• una llicència d’un país diferent al de nacionalitat no és vàlida si no es demostra que la persona titular n’era resident en
el moment de l’expedició de la titulació
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