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NORMES INTERNACIONALS DE NAVEGACIÓ I CARRERA -I.S.R.R.
Vot electrònic de l’Assemblea General extra de la Fisly. 2016.05.28 i aprovat en Gravelines, 2016.06.18

Versió juliol 2016: Campionat Europeu, Bretteville-sur-Ay i Leucate, França

PART 1: NORMES DE NAVEGACIÓ
ARTICLE 1 – NORMES FONAMENTALS
1. APLICACIÓ: Aquestes regles són aplicables a totes les circumstàncies on la vela de rodes es porti a
terme.
2. INTERPRETACIÓ: La versió francesa és definitiva.
3. VALIDESA: Aquestes regles són vàlides a partir de l’1/1/94
4. MODIFICACIONS: Aquestes normes només poden ser modificades per la proposta del Consell
d'Administració FISLY. Totes les modificacions realitzades a les normes han de ser ratificades en
l'Assemblea General FISLY, per un vot majoritari de dos terços.
5. ORIGINAL: La còpia mestra romandrà en possessió del secretari de F.I.S.L.Y.

ARTICLE 2 – INSTRUCCIONS GENERALS
1. LLICÈNCIA: Cada pilot ha de presentar una llicència de navegació expedit per una Federació
Nacional (F.N.) o un Club Afiliat (C.A.), excepte si ni F.N. o C.A existeix en el seu propi país.
[Juny 2012] La F.N. o el C.A. es fa responsable de l'expedició de les llicències.
2. ASSEGURANÇA: Quan es navega o les carreres de tots els pilots han d'estar coberts per una
assegurança de responsabilitat civil. Si se li demana, el pilot ha de presentar un certificat
d'assegurança vàlid.
3. EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL: Tots els pilots tenen la responsabilitat personal d'utilitzar
l'equip de protecció personal adequat quan es navega (segons art 3.7.). L'ús d'un casc de protecció
adequada és obligatori quan es navega (d'acord amb l'art. 3.7). El casc integral és obligat per les
classes 2 i 3. [FEGA 2016.06.18] (classe 8: Només obligat durant les regates)
4. RESPONSABILITAT: Tots els pilots assumeixen la responsabilitat personal de decidir sobre la seva
competència per dominar i controlar els seus carros en les condicions de navegació existents i
assegurar el perfecte estat i seguretat dels seus carros.
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ARTICLE 3 - VELA DE RODES
1. DEFINICIÓ : qualsevol vehicle amb rodes propulsat exclusivament pel vent i controlat per un pilot.
2. MARQUES D'IDENTIFICACIÓ: Tots els carros han de portar un nombre en tots dos costats de la
vela. Les xifres van precedides per un o més caràcters que indiquen el país d'origen (vegeu l'annex
01).
3. CLASSE DE CARRO: Hi ha diverses classes de carro identificades per la seva superfície vèlica i
una llista d’especificacions. (Veure descripció de les diferents classes a l’annex-02)
4. MIDES: Cada F.N. o C.A serà responsable de la verificació de les mides dels carros dels seus
afiliats en conformitat amb l'annex 03. L'àrea total de la vela ha de ser marcada a la vela en metres
quadrats, amb un decimal.
5. FRE: Qualsevol carro al qual el pilot hi vagi assegut o estirat, ha d'anar equipat amb un fre eficaç.
6. LLUMS: Quan s'utilitzin llums (LED), el color ha de ser blanc a la part davantera del carro i vermell a
la part posterior del carro.
7. Es considera que un carro està rodant només si el pilot està en una posició normal de navegació. Un
carro que no està rodant perd totes les prioritats i serà considerat com a un obstacle. [Juny 2012]

ARTICLE 4 – CONFLUÈNCIA (annex 07A)
1. ABORDATGE FRONTAL: Quan dos carros es troben frontalment els dos han de girar a la dreta per
tal de deixar prou espai entre ells.

ARTICLE 5 - CREUAMENT (annex 07B)
1. CREUAMENT : Quan dos carros procedeixen de diferents direccions, la que prové de la dreta té
prioritat. El carro que no té prioritat s'ha de moure a un costat o frenar. Forçar un carro que té prioritat
a alterar la seva ruta, o a reduir la velocitat per tal d'evitar una col·lisió, és una infracció de les
normes.

ARTICLE 6 - AVANÇAMENT (annex 07C & 07D)
1. INICI DE MANIOBRA: La maniobra d'avançament s’inicia tan aviat com la separació entre els
extrems del carro avançat i qualsevol extrem del carro que fa l’avançament sigui de menys de 2m.
2. SEPARACIÓ: La maniobra d'avançament finalitza tan aviat com més de dos metres separen els
extrems del carro que ha fet l’avançament dels extrems del carro sobrepassat.
3. RESPONSABILITAT DE LA MANIOBRA: El pilot del carro avançat és responsable de la maniobra.
4. El CARRO AVANÇAT: El carro avançat ha de mantenir el seu curs o moure’s a una banda, si
navega en línia recta, o si gira, fer-ho amb una maniobra normal. No obstant això, el pilot del carro
avançat, en trobar-se amb un obstacle, pot fer un gir per tal d'evitar-lo.
5. EL CARRO QUE FA L’AVANÇAMENT: El carro que fa l'avançament ha d'evitar interferir amb la
trajectòria de l'avançat. Es tracta d'una infracció de les normes obligar al carro sobrepassat a canviar
el seu rumb o afluixar la velocitat per tal d'evitar una col·lisió.

ARTICLE 7 – JOC NET
1. JOC NET: Totes les parts involucrades en un event han d'observar les regles amb esperit de joc net.
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PART 2 : REGLES DE REGATA

ARTICLE 8 - COMPETICIONS
1. DEFINICIÓ GENERAL:
Esdeveniment ': quan es fa una carrera de carros per establir el millor pilot. L'esdeveniment pot
comprendre un o més regates. Cada regata pot comprendre una o més mànegues.
2. CATEGORIES DE COMPETICIONS:
Cada any la F.N. presentarà a la FISLY les competicions que desitgen ser reconegudes per la FISLY.
Les competicions internacionals han de ser presentades al Consell d'Administració de la FISLY abans
del final de l'any anterior. Aquestes competicions es classifiquen segons els criteris definits en l'annex
11.
3. PASSATGERS:
Estan prohibits excepte quan s'especifiqui expressament en el programa de curses.
4. PUBLICITAT:
Es permet en qualsevol lloc en el xassís. Està autoritzat en els dos terços inferiors de la vela de la
Classe 7 i menor d'un terç de les altres classes (annex 01). Amb motiu d'un esdeveniment sota
l'autoritat d'un F.N. o C.A. cap pilot o propietari d'un carro pot ser obligat a mostrar publicitat.D'altra
banda tots els pilots han de complir amb les lleis de publicitat del país en el qual estan navegant.
5. RÈCORDS:
F.N. i C.A. ha d'informar la FISLY de la data i el lloc en què els seus membres intentaran establir o
batre un rècord de carro a vela. Els únics rècords que pot confirmar la FISLY són els següents:
- velocitat màxima sobre cinquanta metres (vegeu l'annex 10A)
- distància recorreguda durant 24h non-stop executada amb un màx. de 3 pilots (Vegeu l'annex 10 B)

ARTICLE 9 - PILOTS
1. AFILIACIÓ: Tots els pilots han d'estar afiliats a un F.N. Els pilots que hagin estat sancionats i que
vulguin canviar d'afiliació han d'obtenir el permís del F.N. i/o C.A. respectiu.
2. EDAT DEL PILOT: L'edat mínima requerida s'especifica en les normes particulars de cada
competició. Els pilots menors de 18 anys han de presentar una declaració escrita feta pel(s) seu(s)
pare(s) o tutor(s) autoritzant-los sota la seva responsabilitat a participar en les competicions. Els
organitzadors poden requerir al F.N. o al C.A. perquè confirmi aquesta declaracióm, que haurà d'anar
lligada a la llicència de competició del pilot. En qualsevol cas, seran necessàries dues còpies de la
declaració: una per al F.N. i una altra per al C.A.
3. TRANSFERÈNCIA D'UN PILOT: La transferència d'un pilot per acord d'una F.N. o un C.A. amb un
altre està prohibida. Un pilot pot córrer per un país diferent del seu a condició que:
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- ell / ella sigui un membre de la F.N. o C.A.. del país en qüestió.
- ell / ella hagi estat seleccionat per l'altre país i hagi competit en 3 esdeveniments organitzats per
aquest país
-ell / ella estigui autoritzat per aquest país i només per aquest país durant un mínim d'un any.
- la transferència ha de ser anunciada al secretari de la FISLY abans del 31 de desembre de l'any
anterior, com a molt tard.

ARTICLE 10 - REGISTRE
1. INSCRIPCIONS: Les inscripcionsón seran acceptades pels organitzadors en la forma i dins dels límits
de temps especificats en el programa. Les inscripcions són vinculants i, com a mínim han de constar
de:
- nom, cognoms, adreça i data de naixement del pilot.
- classe del carro i número de vela i / o transponder [2014]
- Club de pilot
2. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: Els pilots, a través de seva signatura personal durant el registre, es
comprometen a respectar la ISRR, les regles particulars en el programa de regates i totes les
instruccions del comitè de regates. [2014]

ARTICLE 11 - PROGRAMA DE REGATES
1. AL PROGRAMA DE REGATES s'especifica al menys:
- l'organitzador
- objecte de l'esdeveniment
- categoria de pilots admesos en l'esdeveniment
- classes de carros a vela implicades
- última data d'acceptació de les inscripions
- cost de la inscripció
- regles particulars de l'esdeveniment
- data i hora del primer briefing
- Nom del race master
2. ANUNCI DEL PROGRAMA: El programa de curses ha de ser anunciat un mes abans de
l'esdeveniment i publicat al club dels organitzadors. Els programes internacionals seran publicats en
almenys dos idiomes - un d'ells l'anglès.
3. MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA: Des del moment del primer briefing, només el race master té
l'autoritat per modificar el programa. Ell o ella ha de justificar aquesta decisió durant el briefing
advertint els pilots de les modificacions al programa.
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Article 12. - COMITÈ DE CARRERA. ORGANITZACIÓ I DEFINICIÓ [juny 2012]
1. DEFINICIÓ:
Comitè d'Adjudicació = Racemaster + Jurat
Comitè de carrera = Comitè d'Adjudicació + Assistent de Racemaster + anotadors + jutges de boia
2. VISIBILITAT:
El Comitè de carrera ha de ser clarament visible i reconeixible (per exemple per mitjà de jaquetes
fluorescents.)
3. IMPARCIALITAT:
Cap membre del comitè pot ajudar a un competidor durant la carrera excepte quan aquest últim està
en perill o podria ser un perill per a un tercer.
4. RACEMASTER:
Ha de ser reconegut per les autoritats responsables. Ell o ella és responsable de l'execució del
programa de regates basat en les normes de la I.S.R.R. i del reglament especial del programa. Ell o
ella ha de designar suficients anotadors i administradors [Juny de 2012]. El Racemaster controla les
regates amb l'ús de les banderes i altres mitjans.
5. ANOTADORS:
En els marcadors de gir (o boies) i en la línia d'arribada, els anotadors són els únics qualificats per
determinar el nombre de voltes realitzades i l'ordre d'arribada dels competidors.
6. JUTGES:
Ajuden al cos d'adjudicació.
7. JURAT:
Un mínim de tres membres són necessàries per formar el jurat i si n'hi ha més de tres serà un nombre
imparell. El president del jurat és triat pel vot majoritari dels membres. Els membres han de ser
reconeguts per les autoritats responsables [Juny de 2012]. Han d'assistir al lloc de la cursa i
assegurar que els reglaments i les normes particulars especificades al programa s'apliquen
estrictament. El jurat es basa en les normes per la resolució de tots els conflictes. Les decisions es
prenen per majoria de vots. En el cas de no ser nomenat un jurat, el Racemaster i dos assistents
formaran el jurat. El Jurat té un paper actiu, i ha de sancionar qualsevol infracció de les normes
establertes. Els noms del jurat han de ser coneguts i comunicats abans de l'inici de la regata.
Qualsevol membre del jurat ha de retirar-se del jurat si una protesta involucra un membre de la seva
família.
8. ASSEGURANÇA DE L'ORGANITZADOR:
Els organitzadors han de tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys
físics i materials que podrien ser considerats responsabilitat seva com a organitzadors de les
carreres. Aquesta pòlissa ha de cobrir com a mínim 500.000 euros.
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ARTICLE 13 - CIRCUIT
1. DEFINICIÓ:
El circuit és el lloc on la competició es porta a terme, amb uns límits ben definits.
2. ELS OBSTACLES:
Hi ha parts del circuit on un carro no pot navegar de forma segura. Exemples d'obstacles són: pals
verticals, bassals, zones de sorra tova, tolls, carros aturats o sent empesos. Aquests obstacles poden
marcar-se per mitjans com ara banderes, cons, o cinta d'advertència de perill.
3. CIRCUITS TANCATS:
En circuit tancat, la distància que separa les boies serà d'almenys 1000 m [2014], excepte per a les
carreres de Mini-iot [FGA 18/09/11]. El programa de carreres pot especificar una modificació a
aquesta regla.
4. MARCADOR DE BOIA:
En un circuit tancat, almenys dos marcadors de boia han de tenir "zones taronja".
5. PASSAR SOBRE UN MARCADOR:
Està prohibit córrer sobre banderes o marcadors del circuit.
6. ZONES:
El Racemaster ha de definir la zona(s) d'espera per als carros a vela. Immediatament després
d'acabar, els pilots han de reduir la velocitat a la zona compresa entre la línia de meta i la zona
d'espera o en una zona de desacceleració definida pel Racemaster.
7. CIRCUIT:
Si el circuit es separa, s'ha d'indicar per banderes grogues amb una línia vertical en negre al centre
de la bandera. Dimensions mínimes: Alt: 70 cm - Ample: 50 cm. Línia: 5 cm
8. MARCADORS DE CIRCUIT:
Tots els marcadors del circuit diferent de la zona taronja han de consistir en almenys dos indicadors,
un d'ells sent una bandera o un triangle amb una mida mínima de longitud: 0,7 m i d'alçada: 0,5 m.
[2014]
9. PUNTUACIÓ DELS CARROS
Passada: A cada volta, el carro ha de passar entre els anotadors i el marcador que estan superant.
[2014]
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ARTICLE 14 - SENYALS (annex 04)
1. Les instruccions especials de navegació han d'esmentar com els pilots seran informats sobre
qualsevol canvi del programa. (Les banderes ja no s'utilitzen amb aquest propòsit)
2. BANDERES DE MÀSTER VELA: [juny 2012]
- Bandera vermella: NO es pot rodar.
- bandera vermella i bandera de briefing juntes: vés directament i immediatament a la zona tècnica.
- Bandera vermella durant la carrera: PARAR de rodar, assegurar el carro i esperar més instruccions.
- bandera vermella baixada: senyal per a l'inici de la cursa.
- bandera verda amb diagonal groga: briefing.
- bandera a quadres: indica l'acabament de la cursa. S'aixeca quan el carro líder creua la línia de
meta. Tots els carros es marquen de la mateixa manera.
- bandera groga: cancela la carrera (per a tots els pilots) - S'ha de tornar a la línia de sortida
- bandera groga i bandera a quadres juntes: la cursa ha acabat. Puntuació de la volta anterior.
- La bandera groga / blava requereix que el pilot per al qual s'aixeca s'aturi immediatament: el
Racemaster considera que el pilot és un perill per a sí mateix o per als altres. Aquesta parada
pot ser temporal.
- bandera verda: significa que es redueix la durada de la cursa. Aquesta bandera s'aixeca a la línia de
meta quan hi passa el carro líder per indicar que aquest comença la seva última volta.

ARTICLE 15 - BOIES (MARQUES DE GIR) (annex 05)
1. ZONA TARONJA:
El primer carro que entri a la zona taronja es considera avançat pels carros que entren a la zona
després d'aquest. Cap carro no pot passar entre la línia de color taronja i un carro que hagi entrat a la
zona anteriorment, excepte si aquest s'ha aturat o està sent empès.
2. LÍMITS DE LA ZONA NARANJA:
És un trapezi amb els següents marcadors:
A) MARCADOR INTERIOR (IM). Aquest punt, marcat amb una bandera taronja, es troba a l'eix del
recorregut a un mínim de vint metres del marcador de gir (TM).
B) MARCADOR EXCÈNTRIC 2 (EM2). Una marca de color taronja marca l'EM2. Aquest punt es troba
en la línia perpendicular a la taronja que passa pel marcador de gir (TM) i a almenys 20 m.a la banda
d'aproximació del gir.
C) MACADOR EXCÈNTRIC 1 (EM1). Una marca de color taronja marca l'EM1. Aquest punt es troba
en paral·lel a la línia de color taronja que travessa EM2 i a almenys 20 metres com a mínim d'IM.
D) MARCADOR EXTERN (OM) OM es marca amb una bandera taronja i es troba a l'extensió de la
línia taronja més enllà del marcador de gir i a més de 30 metres d'aquest.
3. LÍNIA TARONJA
És la línia que corre entre IM, marcador intern i TM, marcador de gir. Està marcat per banderins o
cons de color taronja i blau. Aquesta línia no es pot creuar.
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4. MARCADOR DE GIR (TM)
Està marcat per una bandera vermella i blanca (diagonal).
5. DIRECCIÓ DEL CIRCUIT:
A falta d'instruccions del Racemaster, es fa el gir a les boies en sentit antihorari.
La mida de les banderes per al marcador interior i el marcador de gir és de 0,7 m (longitud) x 0,5 m
(alçada).
6. MARCADOR DE LA CLASSE 8:
És un triangle [2014] o marcador de gir que consta dels següents marcadors:
A) El marcador de gir (TM) és una bandera vermella i blanca (diagonal)
B) Marcador intern (IM) és una bandera taronja i es troba a l'interior del marcador de gir a una
distància d'almenys 2 metres.
C) Línia taronja (OL): els cons s'han de situar entre la TM i la IM quan la distància entre els marcadors
sigui superior a 5 metres. La distància màxima entre els cons serà de 5 metres. L'OL no es pot creuar
per acostar-se als pilots o pels pilots que abandonin.

ARTICLE 16 - PRELIMINARS DE LA REGATA
1. BRIEFING:
Una bandera verda amb diagonal groga indica reunió immediata dels pilots prop del Racemaster. És
obligatori que tots els pilots assisteixin al briefing. El Racemaster explica el traçat de la cursa, la seva
durada i el temps que queda abans del seu inici. Si el Racemaster decideix fer una volta de prova, ho
anunciarà en aquest punt.
Es poden utilitzar diferents idiomes per a la informació, però per a les curses internacionals, l'anglès
ha de ser un d'ells. Es recomana la traducció en altres idiomes per explicar regles
especials o per
excloure malentesos. El Racemaster sempre ha de preguntar als pilots si s'entén
tot i si hi ha
alguna pregunta.
2. AJORNAMENT O CANCEL·LACIÓ DE L'INICI:
En cas d'ajornament o cancel·lació de l'inici de la prova, la informació es realitza en el moment previst
al programa. El Racemaster dóna el motiu de l'ajornament i l'hora exacta de la propera reunió o
informa els pilots sobre la resta del programa.

ARTICLE 17: INICI (annex 06)
1. LÍNIA D'INICI (ANNEX 06A)
És la línia en què els competidors prenen la seva posició inicial (annex 06B de la graella Morel). Els
carros es col·loquen darrere de la línia amb la roda del davant immobilitzada al número, [juny 2012] i
de manera que 3 m. o més els separi de costat i 6 m. longitudinalment. Aquestes distàncies es poden
modificar tenint en compte les condicions de la platja. [FEGA 06/18/2016]
2. POSICIÓ DE LA LÍNIA:
En la mesura del possible, l'arrencada es realitzarà cap a un marcador d'emergència. El primer
marcador serà de més de 500 m. des de la línia de sortida excepte el Mini-iot. Carreres
[FGA
18/09/11] La línia de sortida serà perpendicular a la bisectriu de l'angle format, al centre de la línia de
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sortida, per l'eix del marcador més proper i el de la direcció del vent.
3. DIRECCIÓ DE LA NUMERACIÓ:
El Nº 1 es troba a la dreta de la línia de sortida.
4. SENYAL D'INICI:
La baixada d'una bandera vermella, que pot anar acompanyada d'un senyal sonor, marcarà l'inici.
Només el descens de la bandera vermella és el senyal oficial. En tots els casos s'ha de garantir un
inici segur.
5. PRIORITAT:
Durant l'inici, i fins que tots els carros hagin superat la línia de sortida, es considera que un carro és
superat pel carro del costat del seu port (costat esquerre).
6. PILOTS DISCAPACITATS:
Es poden empènyer competidors discapacitats, però, per raons de seguretat, no a la graella de
sortida. Això es pot fer mitjançant un ajudant personal o un oficial de carrera. [Juny 2012]
7. PROCEDIMENT D'INICI MINI YACHT:
veure annex 2 G [juny 2012]

ARTICLE 18 - VALIDESA DE REGATA
1. CONDICIONS DE VALIDESA:
una prova és vàlida si es compleixen dues condicions:
-Segons la VELOCITAT AL VENT: El Racemaster és l'únic jutge de la qualitat de la cursa i de l'ús de
la bandera groga. [FEGA 06/18/2016]
- L'assistència mèdica ha de ser presencial o demanada per telèfon o walkie-talkie (metge i
ambulància).
2. CANCELACIÓ O NO VALIDACIÓ:
Només el Racamaster té dret a cancel·lar una cursa, és a dir, aturar una cursa una vegada iniciada,
amb la bandera groga. Tanmateix, el jurat pot ignorar el resultat d'una carrera i, per tant, invalidar-la.
En aquest cas, el jurat ha de justificar la seva decisió per escrit. La decisió del jurat es publica
oficialment. Si les condicions del vent no permeten una cursa normal, el jurat decideix sobre el terrany
durant la cursa i ha d'informar el Racemaster. [Juny 2012]
3. DURADA:
La regata tindrà un mínim de 30 minuts per a la classe 2, 3 i 5, excepte si s'aplica la regla 22 i 120
minuts la cursa de marató.

ARTICLE 19 - MITJANS DE PROPULSIÓ I EMPENTA
1. PROPULSIÓ:
Els pilots no poden empènyer els seus carros contínuament ni sistemàticament.
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2. EMPÈNYER CAP AL VENT:
Un carro no es pot empènyer directament cap al vent.
3. RESTART:
Quan un carro s'atura per qualsevol causa, el pilot està autoritzat a efectuar reparacions sempre que
aquesta acció no tingui el caràcter de repetició sistemàtica. Els pilots poden transportar material amb
ells i poden ajudar-se els uns als altres. [Juny 2012] Un pilot no pot rebre assistència fora de la zona
tècnica durant una cursa. Un pilot es considera desqualificat si rep assistència:
- d'un membre del comitè de carrera a qualsevol lloc durant la cursa
- De qualsevol altra persona fora de l'àrea tècnica

ARTICLE 20 - CANVI DE CARRO
Un pilot no pot canviar els carros durant una regata, llevat de la classe 8.
En cas d'accident, el Jurat pot autoritzar un pilot a canviar el xassís, el cos o el carro complet només
si el cos o el xassís no es poden reparar. La decisió del jurat s'haurà de publicar oficialment.

ARTICLE 21 - FINAL DE REGATA (annex 08)
El Racemaster baixa la bandera a quadres quan el carro capdavanter entra un cop acabat el temps
anunciat al briefing. Tots els carros seran marcats per la mateixa bandera. Un carro acaba la carrera
quan el peu del pal creua la línia d'arribada. Cada pilot ha de creuar la línia de meta a bord del seu
carro. Queda prohibit parar o tornar a creuar la meta.

ARTICLE 22 - ATURADA PREMATURA DE LA REGATA
1. Si el circuit amenaça amb fer-se inadequat i es necessita la interrupció de la carrera abans que
finalitzi el temps anunciat al briefing:
A) La regata és vàlida si ha transcorregut almenys 2/3 del temps fixat. L'arribada es marca amb
la bandera a quadres després que la bandera verda hagi indicat l'escurçament del temps de
carrera. Aquesta bandera verda s'aixeca a la línia de meta quan el carro capdavanter passa per
assenyalar que aquest comença la seva última volta. [Juny 2012]
B) La regata es cancel·larà si han transcorregut menys de 2/3 del temps assenyalat. S'utilitza en
aquest cas la bandera groga com a senyal de la cancel·lació de la cursa.
C) Aquesta regla no s'aplica en cas de vent insuficient.
2. Després que el carro líder hagi acabat (indicat mitjançant l'aixecament de la bandera a quadres) si les
condicions de carrera canvien de tal manera que la navegació es fa impossible o insegura, el
Racemaster indicarà a la resta de carros el final immediat de Carrera pujant la bandera groga amb la
bandera de quadres. En aquest cas, als pilots que no se'ls hagi marcat amb la bandera a quadres
només s'els comptarà a partir de la seva volta completa prèvia. [Juny de 2012 i FEGA 18/06/2016]
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ARTICLE 23 - CLASSIFICACIÓ
1. RESULTATS D'UNA REGATA:
Per cada regata, els competidors es classifiquen segons el nombre de voltes que han completat i
l'ordre en què van passar per la línia de meta. [2014] Per ser puntuat, un pilot ha de completar com a
mínim una volta.
2. PUNTS ADJUDICATS PER REGATA:
A) Puntuació del pilot: al pilot capdavanter se li atribueixen "0" punts i als següents se'ls
atribueix un nombre de punts igual a la seva posició final. Els pilots que abandonen la carrera o
s'averien es classifiquen segons el nombre de voltes completes i l'ordre en què van passar per la
línia de meta per últim cop. Quan dos competidors travessen la línia de meta al mateix temps,
se'ls atribueix el mateix nombre de punts. Els següents pilots reben la quantitat de punts
corresponents a l'ordre d'arribada.
B) Pilots no classificats: els desqualificats, els que no hagin iniciat la carrera i els pilots que hagin
completat menys d'una volta reben una puntuació igual al nombre d'inscripcions a la regata, més
un.
3. PUNTS TOTALS EN UN ESDEVENIMENT O REGATA
A) Si es fan tres o menys mànigues vàlides, els punts totals d'un pilot seran el resultat de l'addició
dels punts guanyats pel pilot en cada carrera.
B) Si més de tres regates són vàlides, es descartarà el resultat de la pitjor regata.
C) Si s'han fet més de set regates, s'en descarten dues.
En els tres casos anteriors, les penalitzacions [2014] s'afegeixen als punts totals per obtenir
punts resultants.

els

El guanyador és el pilot amb menys punts, i els altres pilots es classifiquen en ordre.
4. CLASSIFICACIÓ GENERAL
El guanyador és el pilot que té menys punts, el segon el que té menys punts +1, etc. En el cas que
dos pilots estiguin empatats, es descartaran per la major quantitat de primers llocs. Si així i tot
segueixen empatats, es considerarà el nombre més elevat de segon llocs i així successivament
(tenint en compte només els resultats de la cursa que hagi fet cada pilot, on no hagin estat
desqualificats) (art.23-3). Si segueix l'empat, es mantindran igual en la puntuació final.
5. PUBLICACIÓ:
Després de l'última regata del dia, els resultats es publicaran al club o en un altre lloc designat,
esmentant l'hora de publicació. [Juny 2012]
6. RESULTAT
Si, després del final de l'esdeveniment, es comprova que el resultat no és correcte, la
Federació Nacional o FISLY poden canviar-lo Tots els participants i cada membre del Comitè
de regates han de ser informats per escrit. Es pot fer una crida a aquesta decisió, d'acord amb
l'article 26. [2014]
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ARTICLE 24 - INFRACCIONS
1. PENALS:
Durant un esdeveniment, les infraccions de les regles són susceptibles de sancions. La primera
infracció serà castigada amb un punt de penalització, la segona amb dos punts, la tercera amb tres,
etc. Les infraccions que comporten una col·lisió i/o comprometen el resultat són susceptibles de
doblegar les penes o la desqualificació. Només el jurat pot imposar sancions. [juny 2012].
2. PROCEDIMENT DE PENALITZACIÓ:
el Jurat decideix la pena després de considerar les opinions de tots els membres del comitè de
carrera. El jurat ha de publicar les sancions indicant: nom, classe i número de vela del pilot penalitzat,
data, regata, número de regata si és possible [2014], article, decisió i data i hora de la decisió. La
publicació ha de ser signada per un membre del jurat. [Juny de 2012]
3. DESQUALIFICACIÓ O EXCLUSIÓ D'UNA CARRERA:
A més dels punts de penalització infligits d'acord amb ART 24 - (1), qualsevol pilot que desobeeix els
següents articles [2014] pot ser desqualificat o se li pot prohibir començar.:
-Art. 2
-Art. 3
-Art. 8 (3)
-Art. 8 (4)
-Art. 14 (2) - bandera groga / blava "aturada immediata '' - no respectada
- bandera vermella "no es pot rodar '' - no respectada.
-Art. 16 (1)
-Art. 17 (1)
-Art. 19 (2)
-Art. 20.
Una desqualificació és una pena. [2014]
4. COMPORTAMENT:
El Jurat i el Racemaster tenen dret a exigir un comportament decent dels pilots. En el cas que els pilots
es comportin malament, poden imposar-los una sanció immediata, ja sigui una advertència, l'exclusió
d'una regata o de la competició o la desqualificació [2014]. La decisió s'ha de justificar per escrit.
5. SUSPENSIÓ:
En rebre un informe d'un òrgan organitzador, la FISLY pot decidir prohibir a un pilot la participació a una
o diverses competicions internacionals. La decició de la FISLY. s'ha de justificar per escrit. La
F.I.S.L.Y. informarà al la Federació Nacional o Club del pilot. Les federacions nacionals també tenen
el mateix poder, però han d'informar la FISLY.

ARTICLE 25 - PROTESTA AL JURAT
1. DISPOSICIÓ:
Un pilot pot plantejar una protesta per escrit. Correspon a qui protesta demostrar les seves raons. [juny
2012]
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2. PROCEDIMENT [juny 2012]:
A 10 minuts del final (últim pilot) de cada regata, qualsevol pilot amb intenció de protestar ha d'anunciarho a qualsevol membre del comitè de carrera, que ha d'anotar el número del pilot . Només els pilots
que anuncien la seva intenció de protesta poden presentar el formulari de protesta completat amb el
jurat i han de fer-ho dins dels 30 minuts posteriors a l'última regata del dia. En el termini d'1 hora des
de la publicació dels resultats provisionals i/o sancions, qualsevol pilot pot presentar una protesta
sobre aquests resultats i/o sancions. El jurat ha de contactar amb totes les parts implicades i formular
i publicar la seva decisió per escrit.
Per presentar un formulari de protesta, el pilot també ha de:
- Abonar un dipòsit de 20 € o import corresponent que serà retornat si el Jurat es troba a favor del
denunciant.
- Omplir el formulari corresponent (annex 09) especificant l'article o articles de les normes en qüestió.
La càrrega de l'aportació de les proves recau sobre el reclamant.
3. DECISIÓ DEL JURAT:
No es pot aplicar cap sanció abans que el pilot en qüestió hagi estat convocat i informat perquè es pugui
dur a terme la seva defensa. La decisió del Jurat s'ha de fer el mateix dia, justificada per escrit i
publicada. Si un membre del Jurat no està d'acord amb la decisió, pot sol·licitar una segona i última
votació. La decisió del jurat s'ha de basar en articles específics d'aquestes regles i arribar per un vot
simple de majoria.

ARTICLE 26 - APELACIÓ [juny de 2012]
1. Un pilot que hagi presentat una reclamació tal com es preveu en l'art. 25 o art. 23.6 [2014] i no està
satisfet amb les decisions, pot recórrer amb les següents condicions:
- Abonar un dipòsit de 20 € o un import corresponent que serà retornat si la comissió d'apel·lació
admet que l'apel·lació és correcta.
- Adreçar el recurs per escrit a la comissió d'apel·lacions
Les sol·licituds s'han de fer en un termini de 30 dies.
Per a les competicions nacionals, l'apel·lació s'ha de fer a la comissió nacional d'apel·lacions. Per a
les competicions internacionals, cal fer una crida al comitè internacional.
2. Membres de la comissió d'apel·lació:
Les federacions nacionals i la FISLY han de composar casascuna un equip de membres de comitè
d'apel·lació. El Comitè Nacional d'Apel·lacions ha de ser definit per la federació nacional i ha d'estar
composat per 3 mestres de vela amb experiència i/o jurat experimentat.
El comitè internacional d'apel·lacions ha de ser definit per la FISLY i estar format per 3 mestres de
vela internacionals experimentats i/o un jurat experimentat.
Quan es formi, el comitè d'apel·lació ha d'estar integrat per persones que no hagin participat en la
decisió original.
La comissió ha de contactar amb totes les parts involucrades i formular i publicar la seva decisió per
escrit. La decisió del comitè d'apel·lació és definitiva.
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ANNEX 01 A: IDENTIFICACIÓ DEL CARRO I PUBLICITAT A LA VELA

només els nombres de les veles poden estar a la part superior
2/3 de la vela

M

..

N

H999
1/3 de límit d'alçada de la superfície
autoritzat per
publicitat,
logotips de fabricants, etc.
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ANNEX 01 B: CARÀCTERS D'IDENTIFICACIÓ NACIONAL
1) LLETRES Les lletres de les veles han de ser clarament visibles, llegibles i en un sol color, que contrastin
intensament amb el color de la vela. La font de les lletres ha de ser "Helvètica". Els caràcters seran més
baixos a l'altre costat de la vela. Les dimensions són: Alçada: 25 cm - ample: 17 - gruix de línia: 4 cm. Per
als 5,60 (mini-iots), les dimensions de números i lletres han de tenir una alçada mínima de 22 cm (9 ") Els
números s'han de posar a banda i banda de la vela i han de ser llegibles. [Juny de 2012]
2) LLETRA D'IDENTIFICACIÓ NACIONAL
Algeria
American Samua
Andorra
Angola
Antigua
Antilles Netherlands
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Bermuda
Brazil
British Virgin Islands
Bulgaria
Canada
Chile
China
Chinese Taipei
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czechoslovakia
Denmark
Djibouti
Dominican Republ.
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
Fiji
Finland
France
Germany
Grand Cayman
Great Britain
Greece
Guam
Guatemala
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Jamaica

: AL
: ASA
: AND
: AN
: ANU
: HA
:A
: ARU
: KA
: OE
: BA
: BH
: KBA
: BLS
:B
: KB
: BL
: KV
: BU
: KC
: CL
: CH
: TA
: CB
: CR
: CRO
: RC
: CP
: CZ
:D
: DJ
: DR
: EC
: AR
: ESA
: EST
: KF
:L
:F
:G
: CI
:K
: GR
: GM
: GU
: KH
:M
: IL
: IND
: RI
: IR
: IS
:I
: KJ

Japan
Kenya
Korea
Korea DPR
Kuwait
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Monaco
Morocco
Myanmar
Namibia
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Rep. South Africa
Romania
Russia
San Marino
Senegal
Seychelles
Singapore
Slovenia
Spain
Sri Lanka
Sudan
Sweden
Switzerland
Tahiti
Thailand
Trinidad Tobogo
Tunisia
Turkey
U.S. Virgin Islands
Ukraine
United Arab Emir.
United St. America
Uruguay
Venezuela
Zimbabwe

:J
: KK
: RK
: DK
:Q
: LAT
: FL
: LIT
: LX
: MY
: MT
: MRI
: MX
: MO
: MA
: BR
: NA
:H
: KZ
:N
: PK
: KP
: PY
: PU
: PH
: PZ
:P
: PR
: QA
: SA
: RM
: RUS
: SM
: SE
: SEY
: KS
: SLO
:E
: CY
: SUD
:S
:Z
:T
: TH
: KT
: TN
: TK
: VI
: UKR
: AE
: US
:U
:V
: ZB
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FISLY ANNEX n. 2 G - CLASSE 5.60
A. CLASSE 5.60 SPIRIT MINIYACHT

1. Un 5,60 (Spirit Miniyacht) completament muntat ha d'encabir totes les rodes dins d'un bucle continu de
corda / cable de 5,60 metres de llarg i de 4 mm de diàmetre mínim. *
2. El 5,60 (Spirit Miniyacht) s'ha de mesurar sobre un sòl dur, fent córrer la corda o cable d'amidament al
voltant de la part exterior del punt de contacte entre cada roda i el terre.
3. Les rodes / llandes de les rodes del MiniyachtSpirit, sense excepció, han de ser les que es coneixen
com a estil "carretó".
4. La mida del pneumàtic ha de ser com a màxim 4.80/400x8 i la roda, formada per llanda equipada amb
un pneumàtic inflat, ha de fer un màxim de 400 mm d'altura i 100 mm d'ample quan s'infla amb fermesa.
Sense pneumàtic, l'altura màxima permesa d'una llanda de roda al punt més alt és de 230 mm i
l'amplada mínima de la llanda és de 70 mm.
5. El pal ha de ser de tub circular, així com qualsevol secció transversal del mateix, i no es permeten
seccions d'ala a sobre o al voltant del pal.
6. La forma del seient ha de ser tal que el cos del pilot estigui sempre totalment exposat des del peu del
pal cap enrere quan es veu directament des de dalt.
7. La vela ha de ser lliure de girar al voltant del pal, amb una funda de pal feta amb tela de vela, sense cap
rigiditzador, inductor de forma, camber o altre reforç que no siguin sabres.
8. La botavara s'ha d'estendre darrere del cap del pilot sobrepassant-lo. Amb la vela completament
caçada i el pilot orientat cap endavant, la botavara ha de poder passar lliurement per sobre del cap i el
casc del pilot
9. Control de la vela: un màxim de 4 rodes de politja estan permeses per a qualsevol cap utilitzat per al
control de la vela. Una politja i un extrem d'aquest cap han de quedar darrere del pilot.
10. Visibilitat cap endavant: per seguretat, el pilot ha de tenir una visió sense obstacles cap endavant en
tot moment i cap part del carro o la vela - a part dels suports de pal o masteler- hauran d'obstruir la visió
davantera o lateral del pilot.
11. Carenat: No es permet el carenat aerodinàmic en cap de les rodes, pal o eix. Un simple protector contra
esquitxades o fang es permet en qualsevol roda davantera i només en una roda davantera.
12. Roda davantera: Cap part del carro o del pilot pot sobrepassar el punt central de la roda davantera.
13. Peu de pal: la distància mínima entre la part posterior d'una roda davantera del 5,60 i la part davantera
del pal ha de serde 200 mm.
14. Fre: Es recomana tenir un fre eficaç muntat al 5,60 (Spirit Miniyacht).
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15.
Cap part del carro o del pilot
pot estendre's fora de l'àrea
creada per una forma de
falca de 20 cm a 50º
col·locada darrere del punt on
la roda del darrere toca el
terra, en qualsevol moment.
50 º
Ex. Tot bé aquí .
20cm

20cm

Cap part del carro o del pilot
pot estendre's fora de l'àrea
creada per una forma de
falca de 20 cm a 50º
col·locada darrere del punt on
la roda del darrere toca el
terra, en qualsevol moment

15.

EG. NO està bé aquí.

x

50 º

200mm és la distància mínima
entre la part del darrere de la
roda davantera i el front del
pal.
EG. NO està bé aquí.

20cm

20cm
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Max 20cm

50 graus

50 graus

Max

Max
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* Notes importants
Les rodes han de ser similars a les utilitzades la Classe Promo de la FISLY i les rodes davanteres de
classe estàndard FISLY.
Totes les rodes han de cabre en una caixa quadrada de 400 mm de mida interior i ser més altes que els
laterals de la caixa amb costats de 70 mm.
(Menor mida estàndard: Blokart i Xsail. Només les rodes davanteres dels blokarts i Xsails estan exempts
de la regla de les rodes)
* El cable de mesura "MiniyachtFISLY Swiss" s'utilitza com a dispositiu de mesura oficial.

B. CLASSE 5,60 SPORT MINIYACHT:
1. És un carro a vela que cap dins d'un bucle continu de corda / cable de 5,60 metres de llarg i de 4 mm
de diàmetre mínim.
2. El 5,60 Sport s'ha de mesurar sobre un sòl dur, fent córrer la corda o cable d'amidament al voltant de
la part exterior del punt de contacte entre cada roda i el terre.
3. Les rodes / llandes de les rodes del Miniyacht Sport, sense excepció, han de ser les que es coneixen
com a estil "carretó".
4. La mida del pneumàtic ha de ser com a màxim 4.80/400x8 i la roda, formada per llanda equipada
amb un pneumàtic inflat, ha de fer un màxim de 400 mm d'altura i 100 mm d'ample quan s'infla amb
fermesa..
5. El pal ha de ser de tub circular, sense seccions d'ala
6. La vela ha de ser lliure de girar al voltant del pal, amb una funda de pal feta amb tela de vela, sense
cap rigiditzador, inductor de forma, camber o altre reforç que no siguin sabres.
7. La botavara s'ha d'estendre darrere del cap del pilot sobrepassant-lo. Amb la vela completament
caçada i el pilot orientat cap endavant, la botavara ha de poder passar lliurement per sobre del cap i el
casc del pilot
8. Visibilitat cap endavant: el pilot ha de tenir una visió sense obstacles cap endavant en tot moment ,
de manera que cap part del carro o la vela - a part de pal o masteler- ha d'obstruir la visió del pilot.
9. Un Sport Miniyacht ha de tenir un fre efectiu.
Com a guia: les rodes han de ser similars a les utilitzades a Classe Promo i les rodes davanteres a la
Classe Standart. El cable de mesura "Swiss" Miniyacht és el dispositiu de mesura FISLY oficial
predeterminat.
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ANNEX 4

BANDERES DE CARRERA

-

Bandera Vermella: prohibit rodar

-

Bandera vermella durant la cursa : es para la mànega.
Assegurar el carro i esperar instruccions
Bandera vermella baixada : senyal d'inici de cursa

-

+

+

-

Bandera vermella i bandera de briefing juntes:
Anar a la zona tècnica immediatament

-

Briefing
Color verd amb diagonal en groc

-

Bandera quadriculada blanc i negre
S'aixeca en finalitzar la maniga i creuar la línia d'arribada

-

Bandera quadriculada blanc i negre més bandera groga.
Màniga finalitzada. Conta el resultat de l'última volta.

-

Bandera groga.
Màniga cancel·lada. Tots els pilots han de tornar a la zona
tècnica.

-

Bandera verda
Indica que el temps de la màniga es redueix. Aquesta bandera
s'hissa sobre la línia de meta en passar el líder de la màniga
indica que aquesta és la seva última volta

-

Bandera groga i blava
Requereix a un pilot que pari immediatament. El RaceMaster
considera que el pilot és un perill per si mateix i els altres pilots. La
parada pot ser temporal.

-

Bandera blava
Bandera de sortida per a classe 7 i 8. [FEGA 18/06/2016]
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ANNEX 5 MARCA DE GIR-(TM) ZONA DE BANDERES TARONGES

Bandera taronja i blava o cons
Delimiten la línia taronja.

Bandera Vermella i Blanca (diagonal):
Bandera de gir

Bandera taronja
Delimiten zona de seguretat.

Bandera groga amb ratlla negra al centre
Bandera de separació de carreres.
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ANNEX 5 B BOIES - ZONA TARONJA

40

ANNEX 06 A1 STARTLINE - VENT DE CARA
General Case

42

ANNEX 06 A2 STARTLINE - VENT A 45º
General Case

43

ANNEX 06 A3 STARTLINE - VENT DE TRAVÉS
General Case
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ANNEX 07 A : TROBADA

46

ANNEX 07 B : CREUAMENTS

47

ANNEX 07 C : AVANÇAMENT

48

ANNEX 07 D1

AVANÇAMENT EN PRESÈNCIA D'UN
OBSTACLE

49

ANNEX 07 D2

AVANÇAMENT EN PRESÈNCIA D'UN
OBSTACLE
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ANNEX 08 ARIBADA A BOIA O MARCADOR DE GIR
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