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ANUNCI DE REGATA 
 

El Club Nàutic L’Escala es complau en anunciar la celebració de la XII Trofeu Copa Comodor,  per a la classes 

creuer, categoria “Solitaris” “A DOS”. Per delegació de la Federació Catalana de Vela aquesta regata és 

puntuable pel Circuït de Regates Costeres – categoria: Solitaris, “A Dos”  

 

1. REGLAMENTS: 

La regata es regirà per: 

1.1 Reglament de Regates a Vela 2021-2024 

1.2 Preinscripcions de la REFV 

1.3 Reglamento Tecnico de Cruceros 

1.4 Reglament ORC 

1.5 Reglament RI 

1.6 Guia Esportiva de la FCV 

1.7 Anunci de Regates i les Instruccions de Regates 

1.8 Reglament Internacionals de Prevenció d’Abordatges (RIPAM) serà d’aplicació entre 19:30h i les 6:30h. 

1.9 e) NP][DP] Annex A – Protocol de seguretat en relació al COVID-19. 

1.10 La RRV 90.3.(e)(3) es d’aplicació 
1.11 La regla RRV 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a la regla RRV 61.1 (a) 

“Immediatament després d’acabar el vaixell protestant informarà al vaixell d’arribades del Comitè de 
Regates sobre la seva intenció de protestar e identificarà als vaixells contra els quals te intenció de 
protestar”. 

1.12 En cas de discrepància entre aquest anunci i les Instruccions de regata, s’aplicarà la regla 63.7 del 
RRV  

1.13 Pel càlcul dels temps límits, el valor del factor K serà 1,5. Això modifica el punt 205 del RTCC de la 
RFEV. 

1.14 Una embarcació participant que hagi infringit una regla de la Part 2 tindrà una Penalització d’un Gir. 
Això modifica la regla RRV 44.1. 

1.15 La notació ‘[NP]’ en una regla de l’AR i/o IR, significa que una embarcació participant no pot 
protestar a una altra embarcació per una infracció a aquesta regla. Això modifica la regla RRV 60.1(a). 

1.16 Pel que respecta a publicitat es d’aplicació la Reglamentació 20 de la WS i les prescripcions de la 
RFEV, quedant obligats els participants, si escau, a dur la publicitat que el Comitè Organitzador pugui 
establir. 
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2. CLASSES 

Aquesta regata és reservada per embarcacions creuer amb certificat de mesurament ORC i RI 2022, o sense 

certificat, que s’agruparan en la divisió Rally. 

 

La divisió Rally serà per les embarcacions sense certificat de mesurament oficial. L’organització assignarà un 

ràting utilitzant el sistema de compensació Osiris de ORC, sense dret a reclamació. 

 

3  INSTRUCCIONS DE REGATA  

Les Instruccions de Regata estaran disponibles a la web de la regata a partir de les 18:00 del 4 de maig de 

2022. No es faran còpies en paper.  

 

3 COMUNICACIÓ 

3.1 El Taulell Oficial d’Avisos en línia estarà disponible a:  

https://www.nauticescala.com/activitats-costa-brava/copa-comodor-2022/ 

 

3.2 Els procediments administratius que s’hagin de fer presencialment a l’oficina de regata es faran de 

manera individual.  

 

3.3 Tots els participants, hauran de signar, amb un mínim de 48 hores d’antelació,  la Declaració Responsable 

per la COVID-19 que trobaran a la web de l’esdeveniment. Així mateix es publicaran les mesures i protocols a 

seguir per la prevenció de la COVID-19 amb les recomanacions sanitàries vigents en el moment de 

l’esdeveniment. 

 

4 ELIGIBILITAT I INSCRIPCIONS 

4.1 La regata esta reserva a tripulacions de Solitaris i A DOS (tripulacions de dues persones). 

 

Els participants de nacionalitat o residencia legal en Espanya o que competeixen adscrit a un Club espanyol, 

hauran d’estar en possessió de la llicència federativa d’esportista habilitada per la RFEV per l’any vigent, 

expedida per la FFAA on resideixi o practiqui l’esport l’esportista, segons “reglamento de licencias de la 

RFEV” 

Pels esportistes estrangers que no posseeixin d’una llicència federativa, hauran d’acreditar que disposen 

d’una assegurança d’accidents i malaltia vàlid a Espanya. 

https://www.nauticescala.com/activitats-costa-brava/copa-comodor-2022/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lqB1eUSjukqpLGJ9SVJpFIb5kQPhU09Hv1nt7Meg8qVUNFM4MTBFMURMSUtCRVdJMTkxNlhQNkFJQSQlQCN0PWcu
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Les inscripcions seran complimentades necessàriament a través de la pagina web de la regata, veure punt 3 

AR 

 

El període de sol·licitud d’inscripció finalitzarà el dia 4 de maig de 2022 a les 15.00 h.  

 

Els drets d'inscripció s’estableixen en: 

• Fins el 4 de maig de 2022: 50 euros per embarcació.  

• A partir del 4 de maig de 2022: 75 euros per embarcació 
 

El Comitè de Regates es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini.  

 

En cas que el participant anul·li 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. 

 

5 REGISTRE DE PARTICIPANTS  

Cada patró s’haurà de presentar a l’Oficina de Regata, abans de les 10.00 hores del dia 8 de maig, per signar 

el full de registre i l’acceptació de responsabilitat.  

  

Cada embarcació participant haurà d’enviar a l’oficina de regata la següent documentació 

• Llicència federativa d’esportista de l’any actual de cada participant o assegurança segons AR 4 

• Certificat de ràting de l’embarcació 

• Certificat de navegabilitat de l’embarcació 

• Copia dels DNI de tots els tripulants 

• Declaració Responsable de la Pandèmia 

• Pòlissa d’Assegurança de l’embarcació, amb el corresponent rebut de pagament, que cobreixi la 

Responsabilitat civil en competicions esportives per un valor mínim de 336.556,78 € 

• Titulació del patró adient al govern de l’embarcació. 

 

6 PROGRAMA   

Data    Hora    Acte  

8/05/2021 8-10 h.  Oficina de regata  

8-10 h.    Signatura del full de registre 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lqB1eUSjukqpLGJ9SVJpFIb5kQPhU09Hv1nt7Meg8qVUNFM4MTBFMURMSUtCRVdJMTkxNlhQNkFJQSQlQCN0PWcu
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9:30 h  Reunió de Patrons a l’Oficina de Regata. 

  11 h.    Hora prevista de sortida     

    

9/5/2021 10 h.    Lliurament de guardons a la plaça del Club Nàutic l’Escala 

 

 

Programa Social: 

L’organització entregarà un lot de productes gastronòmics locals a cada embarcació i un pícnic per la 

Regata. Durant el lliurament de guardons es sortejaran premis entre els participants. 

 

Adhereix-te a la campanya, per una mar sense plàstics. Tu poses la cantimplora i nosaltres posarem l’aigua 

(tractada prèviament) a l’Oficina de Regata. 

  

7 RECORREGUT: 

Hi haurà 1 recorregut previst de 35 NM.  

 

Recorregut 35 NM: 

L’Escala – Illes Medes – Illa Messina – L’Escala.  

 

L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut en funció de les condiciona meteorològiques. 

Els vaixells s’agruparan segons el certificat de mesurament vigent, creant les divisions  RI, ORC o Rally. 

 

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 podrà dividir en classes segons el reglament de mesurament a discreció de l’Organització.  

 

Es podran agrupar les sortides de les diferents divisions. 

 

8 PUNTUACIÓ 

8.1 S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa de l’Apèndix A del RRV. 

8.2 No hi haurà descart. 

8.3 La Regata tindrà coeficient 1. 
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9 AMARRADORS: 

Per facilitar la participació d’embarcacions de fora de l’Escala, el Club oferirà amarrador gratuït des del dia 

30 d’abril fins el 14 de maig del 2022 (inclosos) a aquelles embarcacions que no tinguin com a port base 

l’Escala. Les embarcacions amb port base a l’Escala podran gaudir d’un 25% de descompte en la inscripció. 

Interessats contactar amb l’Oficina Esportiva del Club. 

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, i a través del registre que trobarà 

a la pàgina web de l’esdeveniment. L’incompliment d’aquesta norma pot ser penalitzat per l’organització. 

En qualsevol cas caldrà fer ús del moll d’espera fins notificació pertinent del personal de marineria del port. 

 

10 SEGURETAT: 

10.1 A efectes de seguretat, la regata es considera de 4a categoria.  

10.2 [NP][DP] S’establirà un sistema de seguiment de la regata. Per complir amb aquesta Instrucció, totes 

les embarcacions hauran d’utilitzar un telèfon mòbil amb accés a dades i connectat a la bateria en tot 

moment. L’activació del seguiment es podrà revisar en diferit i en cas de no complir aquesta instrucció 

podria ser motiu de penalització per part de la Organització. 

 

11 TROFEUS:  

• Es donarà un premi al guanyador absolut que serà aquella embarcació que obtingui el temps 
compensat menor d’entre les diferents divisions. 

• Es preveu donar premi als 3 primers classificats de cada classe i divisió constituïdes segons AR.. 

• Es donarà premi al primer classificat SOLITARI dintre de cada classe. 

• Es donarà un premi especial a la primera tripulació FEMENINA o MIXTA entrada 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 2022" (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 per a dues persones als restaurants del municipi de l’Escala 

• El nom de les embarcacions guanyadores absolutes de cada DIVISIÓ (RI, ORC i RALLY) figurarà en el 

trofeu especial “Comodor” que quedarà en dipòsit a les oficines del Club Nàutic l’Escala. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lqB1eUSjukqpLGJ9SVJpFIb5kQPhU09Hv1nt7Meg8qVUQlhXM1pWSVFCMEEyVkxaVVY2UzkyVFBJUCQlQCN0PWcu
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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. 

 

13 CIRCUIT REGATES COSTANERES: 

El XII Trofeu Copa Comodor puntua per Circuit de Regates Costarenes, que el conformen aquest conjunto 

de regates: 

 

• Vila Blanes (26-27/2 CV Blanes) 

• Columbretes (5-6/3 CN Vilanova) 

• Costanera (2-3/4 CN El Balís) 

• Copa Comodor (7-8/5 CN l’Escala) 

• Sardina (11-12/6 CN Arenys de Mar) 

• Trofeo RCMB (23-24/7 RCM Barcelona) 

• Coastal Race (17-18/9 RCN Barcelona) 

 

 

14 CONSULTES D’ALLOTJAMENT I MÉS INFORMACIÓ A:  

Oficina de Regata:  Port la Clota S/N 17130 - L’Escala – Girona - Telf: 972 776 949  

Mail: esport@nauticescala.com - Web: www.nauticescala.com 

 

L’Escala, 22 de Febrer de 2022 

 

*L’Organització es reserva el dret de modificar aquest anunci. 

 

 

mailto:esport@nauticescala.com
http://www.nauticescala.com/

