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1.- ORGANITZA 
Club Organitzador: CLUB NÀUTIC L’ESCALA  
 
2.-REGLES 
El trofeu es regirà per les Regles tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a 
Vela 2017-2020. 
 
3.-  PROGRAMA DE PROVES  
S'estableixen 4 trofeus a realitzar durant tot l’any.  

 Trofeu Hivern: gener, febrer i marc 
 Trofeu Primavera: abril, maig i juny 
 Trofeu  Estiu: juliol, agost i setembre 
 Trofeu Tardor: octubre, novembre i desembre 
 

Podeu consultar el calendari de dies previstos de regata a la web del Club 
www.nauticescala.com 
 
Reunió de patrons:  11:00 h. - Aula 1. Hora prevista de sortida: 12.00 h. 
 
El número de proves previst per a cada dia de regata, així com el recorregut a realitzar 
es concretarà a la reunió de patrons de cada dia. Seran necessàries 1 prova per la 
validesa de cada trofeu. No s’estableix un nombre màxim de proves diàries. 
 
4.- CLASSES PARTICIPANTS 
La regata està oberta a totes les classes de vela lleugera. 
 
5.-INSCRIPCIONS 
Són obligatòries i gratuïtes. Cada participant haurà de inscriure’s personalment a 
l’Oficina Esportiva abans de les 11:00 hores del dia de la regata. 
 
6.- INSTRUCCIONS DE REGATA 
Les Instruccions de Regata es donaran oralment a la reunió de patrons cada dia. Tant 
els recoreguts com altres aspectes de la prova s'especificaran a la reunió de patrons de 
cada dia. 
 
El Comitè de Regates podrá optar per que el nombre de voltes al recorregut sigui 
diferent en funció de la clase amb la que es navega. En aquest cas, el temps dels 
vaixells que hagin fet menys voltes es multiplicarà per un coeficient per tal 
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d’equiparar el nombre de voltes amb la resta de classes. S’indicarà a la reunió de 
patrons. 
 
7.-PUNTUACIÓ  
S’utilitzarà el Sistema de Compensació de temps Portsmouth Yardstick Scheme per al 
càlcul de classificacions de cada prova. Les formules de càlcul es detallaran a 
continuació: 
Temps Compensat = (Temps real / Ràting ) * 1000 El sistema de classificació i 
puntuació per a les diferents proves es detalla a les Instruccions de Regata. 
 
Els ràtings a utilitzar seràn els determinats per el sistema Portsmouth de la RYA. En 
cas de no haver-hi el ràting per a una determinada classe, el Comitè de Regates en 
donarà un d’estimat. Aquests Ràtings no seran motiu de protesta  
per part de cap navegant. 
 
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa 
S’aplicarà l’Apèndix A9 del RRV.  

 
8.- SISTEMA DE PENALITZACIONS I PROTESTES 
Penalitzacions a les infraccions de la Part 2 del RRV, 2 girs complerts (regla 44 RRV). 
Si un vaixell té intenció de protestar, ho haurà de notificar al creuar la línia d’arribada 
o tant aviat com li sigui possible al arribar a port. En aquest moment se li indicaran els 
passos a seguir per formalitzar la protesta. 
 
8.- PREMIS 
S'estableix dues categoria Infantil-Juvenil (fins l’any que fan 17 anys) i Adults (de l’any 
que fan 18 anys en endavant). Es preveu donar premis als tres primers classificats de 
cada categoria per cada trofeu. 
 
9.- RESPONSABILITATS 
Tots els 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 poder modificar aquest anunci 


