ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic L’Escala es complau en anunciar la celebració de la XI Regata Copa Comodor, Memorial “Nandu Muñoz”, per a la classes creuer i amb categoria “A DOS” i J70 “A TRES” per
delegació de la Federació Catalana de Vela.
1 REGLAMENTS:
La Regata es regirà per les següents Regles:
 Reglament de Regates a Vela 2017 – 2020 (RRV)
 Prescripcions de la RFEV
 Reglament Tècnic de Creuers
 Reglament de Seguretat WS
 Llei de l’Esport aprovada pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol
 Reial Decret 607/1999 del 16 d’abril
 Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela
 L’Anunci de Regata
 Les Instruccions de Regata
En cas de navegació nocturna, les Regles de la Part 2 del RRV es substituiran per el Reglament
Internacional per a la Prevenció d’Abordatges a la Mar entre la posta i la sortida de Sol.
Per a la Classe Creuer, divisions ORC, RI i HN, seran d’aplicació els Reglaments de medició
ORC, RI i HN 2020 respectivament. Les embarcacions que participin a la classe Rally
únicament el Reglament Tècnic de Creuers.
En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions, prevaldran les IR.
2 PUBLICITAT:
Els participants podran exhibir publicitat d’acord amb la Reglamentació 20 de la ISAF i les
prescripcions de la RFEV. Es podrà exigir al participants de dur publicitat si el Comitè
Organitzador ho considera oportú.
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3 ELEGIBILITAT I INSCRIPCIONS:
La Regata Copa Comodor és una Regata A DOS (tripulacions de dues persones) per la classe
Creuer i A TRES per la classe J 70 (tripulacions de tres persones). La Regata és oberta a TOTS
els vaixells de la classe Creuer i J70.
Els vaixells s’agruparan segons el certificat de medició vigent 2019, creant les divisions: RI, HN,
ORC. Les embarcacions sense ràting oficial s’englobaran dins d’una divisió Rally. Per la
Categoria Rally, l’organització assignarà un rating utilitzant el sistema de compensació Osiris
de ORC , sense dret a reclamació.
Si en una divisió no hi ha un mínim de 3 embarcacions dins del primer termini d’inscripció.,
l’organització podrà agrupar-les dins de la divisió Rally.
Cada divisió es dividirà en classes segons el reglament establert. Si en una classe no hi ha un
mínim de 3 embarcacions, aquesta es podrà agrupar amb una altre. En qualsevol cas quedarà a
criteri de l’organització.
Una embarcació podrà participar en més d’una divisió si disposa de més d’un certificat de
rating. Abans de l’inici de la primera prova haurà d’identificar la divisió a la qual vol optar a
premi segons AR 10. Per la resta de divisions la classificació serà únicament informativa.
Aquesta instrucció serà inamovible durant el transcurs de la regata.
Les inscripcions seran complimentades necessàriament través de la pagina web:
http://www.nauticescala.com/ca/regates/copa-comodor/regata-copa-comodor-2020.php
El període de sol·licitud d’inscripció finalitzarà el dia 25 d’abril de 2020 a les 18.00 h.
Els drets d'inscripció estableixen en:
 Fins el 25 d’abril de 2020: 50 euros per embarcació.
 A partir del 25 d’abril de 2020: 75 euros per embarcació
El Comitè de Regates es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini.
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En cas d’anul·lar la inscripció, s’abonarà el 50% del pagament anticipat sempre i quan
l’anul·lació es produeixi més de 7 dies abans de la regata. Si la inscripció s’anul·la dins els 7 dies
anteriors a la regata, no s’abonarà el pagament anticipat en cap proporció.
REGISTRE DE PARTICIPANTS
La inscripció quedà subjecte a la presentació abans de les 10.00 hores del primer dia de la
competició de la documentació que justifica les dades del formulari d’inscripció i dels requisits
establerts en el punt 1 de l’Anunci de Regata, es a dir:
 Copia del certificat ràting, si s’escau.
 Llicencia federativa vigent.
 Assegurança de l’embarcació.
 Certificat de navegabilitat.
4 CLASSIFICACIONS:
Les embarcacions de Creuer, es dividiran per divisions segons el sistema de ràting utilitzat
(ORC, RI HN o Rally) i en classes segons els Reglaments corresponent 2020. La divisió "Rally"
es podrà dividir en classes a criteri de l'Organització.
Si una divisió o classe, no s’assoleix un mínim de 3 embarcacions inscrites dins del primer
període d’inscripció, aquesta es podrà agrupar amb una altre divisió o classe a criteri de
l’organització. La classificació serà en temps compensat, aplicant el "temps sobre distància",
excepte per la classe J70 en correrà en format flota i en temps real.

5 PROGRAMA I ACTES SOCIALS:
Dia 2 de maig
08.30 h. Obertura formalització d’inscripcions a l’Oficina de Regata. (Ubicada sota el
restaurant del Club)
09.30 h. Esmorzar al Restaurant del Club - La Barra del Port.
10.00 h. Reunió de patrons a l’Oficina de Regata.
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11.00 h. Hora prevista de sortida.
Dia 3 de maig
10.00 h. Lliurament de trofeus i refrigeri al Restaurant del Club - La Barra del Port.
6 INSTRUCCIONS DE REGATA:
Estaran disponibles a la web del Club Nàutic l’Escala a partir del dia 27 d’abril de 2020.
7 RECORREGUT:
L’Escala – Illes Medes – Illa Messina – L’Escala. Amb longitud aproximada 35 milles nàutiques.
L’organització podrà aplicar el següent recorregut: L’Escala - Illes Medes - Roses – L’Escala
(longitud aproximada 25 milles nàutiques) per algunes de les classes o divisions, si així ho creu
convenient.
L'Organització es reserva el dret de modificar aquest recorregut en funció de les condicions
meteorològiques. Es recomana utilitzar la carta CAT-01
8 AMARRAMENT:
Les embarcacions participants tindran amarrament gratuït des del dia 27 d’abril al 11 de maig
de 2019. El Comitè Organitzador assignarà als vaixells el lloc d’amarrament per rigorós ordre
d’inscripció. Serà condició indispensable per poder disposar d’amarrador gratuït que
l’embarcació estigui degudament inscrita i que s’informi 48 h. abans de l’hora previst a
d’arribada a l’Escala, altrament no és garanteix la ubicació de l’embarcació en una plaça
d’amarrador i caldrà fer ús del moll d’espera fins notificació pertinent del personal de
marineria del port.
9 SEGURETAT:
A efectes de seguretat, la regata es considera de 4a categoria.
10 TROFEUS:
En la categoria classe ORC puntuarà pel Circuit Regates Offshore FCV.
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Es preveu donar premi a totes les divisions i classes constituïdes segons AR3, seguint l’escalat
següent:
 Amb 3 o menys embarcacions inscrites en una divisió o classe premi al 1º classificat
 Amb 4 o 5 embarcacions inscrites en una divisió o classe premi al 1º i 2º classificat
 De 6 a 8 embarcacions inscrites en una divisió o classe premi al 1º, 2º i 3º classificat
 De 9 a 12 embarcacions inscrites en una divisió o classe premi al 1º, 2º, 3º i 4º classificat
 Amb 13 o més embarcacions inscrites en una divisió o classe premi al 1º, 2º, 3º 4º i 5º
classificat
Es donarà un premi especial a la primera tripulacions mixtes entrades en temps real.
Gran Premi Jotun – Varador l’Escala a sortejar entre les embarcacions que finalitzin la
regata dins del temps establert - 1 servei de "manteniment exprés 2019" (Neteja,
antifouling, 5 dies estada, hissada i botadura) a Varador l'Escala i amb una pintura
antifouling a escollir de la marca JOTUN (Non Stop o Racing).
Sorteig de menús gastronòmics als restaurant del municipi de l’Escala
El nom de les embarcacions guanyadores a cada una de les divisions figurarà en el trofeu
especial “Comodor” que està en dipòsit a les oficines del Club Nàutic l’Escala.
11 COMUNICACIONS I SEGURETAT
Tots els participants, mentre estiguin en regata, portaran activat obligatòriament el programa
de seguiment i seguretat ESTELA.
12 RESPONSABILITAT:
Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador
o qualsevol persona o Organisme involucrat en l'Organització de la Regata, rebutja qualsevol
responsabilitat per pèrdues, danys o lesions, tant en terra com al mar, com a conseqüència de
la participació en les proves previstes en aquesta Regata. Serà exclusiva responsabilitat del
patró de cada iot decidir si pren la sortida o no o si continua en la prova.
*L’Organització es reserva el dret de modificar aquest anunci
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