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TROFEU COMODOR 2019 

 
En compliment de la Regla 89 del RRV, el Club Nàutic de Salou, per delegació de la Federació 
Catalana de Vela es complau en organitzar la Regata Trofeu Comodor 2020 per a iots de Creuer i 
conseqüentment, publica el present: 
 

ANUNCI DE REGATA 

1. UBICACIÓ 
Les proves es celebraran els dies 4, 11, 18 i 25 de juliol en aigües properes al Club Nàutic Salou 

2. REGLES 
2.1 La competició es regirà per: 

 Les regles tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela, edició 2017-2020 de la 
World Sailing (RRV) 

 Les prescripcions de la RFEV.  
 El Reglament Tècnic i de Competicions de Creuers de la RFEV (RTCC) 
 El Reglament de Medició ORC, 
 La Guia Esportiva de la FCV. 
 Aquest Anunci de Regata (AR) 
 Les Instruccions de Regata d’aquest campionat (IR) i els seus annexes. 

2.2 En cas de discrepància entre l’Anunci i les Instruccions de Regata s’aplicarà la regla 63.7 del RRV. 

3. PUBLICITAT 
3.1 Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com a categoria ‘C’ d’acord amb 
la Reglamentació 20 de la WS i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.   

4. PARTICIPANTS 
4.1 Hi podran participar totes les embarcacions amb certificat de ràting ORC  en vigor.  
4.2 Aquelles embarcacions sense certificat de medició expedit durant l’any en curs i que vulguin 
participar hauran de navegar dins el grup ORC PROMOCIÓ. 
4.3 Per els iots inscrits sota el sistema ORC es formaran grups d’acord amb el punt 201 del RTCC de 
la RFEV. Tot i així, en el cas d’un grup que no assolís un mínim de cinc iots inscrits, aquest 
s’integraran a un grup existent a criteri del Comitè de Regata. 
4.4 Pels iots inscrits sota el sistema ORC PROMOCIÓ, es podran formar grups d’acord amb el punt 201 
del RTCC. Els grups hauran de tenir un mínim de 5 embarcacions.  
 
5. PROGRAMA 
5.1 Es disputarà una prova cada dissabte del mes de juliol. Concretament els dissabtes 4, 11, 18 i 25  
de juliol de 2020.  
5.2 Per a cada dia de regata, hi ha una sola prova prevista. 
5.3 La senyal d’atenció de totes les proves, serà a les 12am.  
5.4 El dia 04/07/2020, a les 10:30am, es celebrarà una reunió al Saló Social amb tots els patrons i 
tripulacions participants. 
 
6. INSCRIPCIONS I REGISTRE 
6.1 Totes les inscripcions s’hauran de completar abans de les 10h del dissabte de la regata. 
Qualsevol vaixell pot inscriure’s a la regata sense haver participat a les proves celebrades 
anteriorment. 
La inscripció s’haurà d’entregar per correu electrònic a vela@clubnauticsalou.com o presencialment a 
la secretaria del club. 
El Comitè Organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions rebudes després del límit.  
6.2 Un iot no es considerarà inscrit si falten dades al full d’inscripció o manca la presentació d’algun 
dels següents documents: 

 Fotocòpia del certificat de medició ORC en vigor; 
 Fotocòpia de les llicències federatives 2018 del patró i els tripulants; 
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 Certificat de navegabilitat de l’embarcació en vigor; 
 Fotocòpia del títol del patró adient i en vigor per al govern de l’embarcació, 
 Pòlissa d’assegurança de l’embarcació en vigor amb una cobertura mínima de responsabilitat 

civil de tres-cents mil sis-cents euros; 
 
7. GRUPS DE CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ 
7.1 S’establirà una classificació general i una classificació per grups segons els punts 4.3 i 4.4 
d’aquestes AR. 
7.2 La puntuació serà d’acord amb l’apèndix A4, Puntuació Baixa del RRV.  
7.3 Per els embarcacions inscrites en el Grup ORC PROMOCIÓ, el Comitè de Regata assignarà un 
ràting estimat a cada embarcació. Aquest ràting no serà motiu d’una sol·licitud de reparació. 
 
8. TROFEUS 
Es penjaran en el TOA durant el transcurs del Trofeu. 

9. RESPONSABILITAT 
Tots els participants a la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.  El Comitè Organitzador, 
el Comitè de Regata i qualsevol persona o entitat que participi en l’organització de la Copa es 
descarrega expressament de responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i molèsties que poguessin 
esdevenir durant o a causa de la competició, remarcant explícitament el que disposa la Regla 4 del 
RRV: “Un vaixell és l’únic responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida o de continuar en 
regata”. 
 

 
Salou, Juliol de 2020. 


