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28è TROFEU HIVERN 
Vela llatina 

 

ANUNCI DE REGATA 

 
 

El Club Nàutic Cala Gamba organitzarà durant l’any 2022 el XXVIII TROFEU HIVERN de 

vela Llatina per a les divisions Regata, Llaüts Clàssics, Vela Llatina Clàssica i 

Dragoneres; i Trobada per a la classe Oberta. 

 
 

REGLES 

 
1.1    La regata es regirà per: 
 

a)   El Reglament de Regates a Vela(RRV) de WORLD SAILING  2021-2024. 
b) El Reglament de Vela Llatina per a les divisions Regata i Llaüts clàssics vàlid per a 

l'any 2021. 
c) El Reglament de Mesurament, Compensació i Regates vàlid per a l'any 2022. 
d) El sistema de puntuació baixa Apèndix A del Reglament de Regates a Vela(RRV) 

2021-2024 (RRV).  
e) L'Anunci de Regata. 
f) Les Instruccions de Regata. 
g) El PROTOCOL COVID-19 forma part de les Instruccions de Regata. 
L’incumpliment d’aquest protocol serà motiu de desqualificació. El Comitè 
organitzador o el Comitè de Regates seran els únics que podran protestar per 
aquest punt. 

 
En cas de discrepància entre l’Anunci de Regata i les Instruccions de Regata, 
prevaleixen aquestes darreres. 
 

REGLES 

CLASSES QUE PARTICIPEN 

 
2.1 El XXVIII TROFEU HIVERN, està reservat a embarcacions de Vela Llatina. 

 
2.2  S’establiran les següents divisions: 

1) Regata. APM 
2) Llaüts Clàssics. APM 
3) Vela Llatina Clàssica sense motor. APM 
4) Oberta. Per a embarcacions sense certificat de Mesurament. 
5) Dragonera. Temps real. 
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PUBLICITAT 

 
  3.1  Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com a categoria C d’acord 
amb la Reglamentació 20 de l’Apèndix 1 de la ISAF. 

 
   3.2 S'exigirà als participants l’exhibició de publicitat de l’organitzador conforme a l’apartat 
20.3(d)(i) de l’Apèndix 1, Reglamentació 20 de la ISAF. 
 
 

INSCRIPCIONS PARTICIPANTS 

 
4.1 Les inscripcions es complimentaran necessàriament a través del Web: www.cncg.es  
 
4.2 La Data límit de recepció d’inscripcions finalitza el 29 de gener de 2022. 
 
4.3 Els drets d’inscripció són de franc. 
  
4.4    El comitè organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin després  

de la data límit. 
 

4.5 El comitè Organitzador exigirà la presentació de documents que justifiquin les 
dades del bolletí d’inscripció. 

 
 

REGISTRE DE PARTICIPANTS 

 
 

5.1 El registre queda condicionat a la presentació, abans de l’hora senyalada, dels 
següents documents: 

• Llicència federativa dels esportistes 2022. 
 
 

PROGRAMA 

 
6.1 El programa de l’esdeveniment serà el següent: 
 

DATA HORA  ACTE 

Diumenge, 30 de gener 11.30 Senyal d’Atenció de la 1ª prova 

Diumenge, 27 de febrer 11.30 Prova 

Diumenge, 27 de març 11.30 Prova 

Diumenge, 24 d’abril 11.30 Prova 

Dissabte, 14 de maig 11.30 Prova 

Diumenge, 15 de maig 11.30 Prova 

http://www.cncg.es/
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Diumenge, 19 de juny 11.30 Prova 

Dissabte, 16 de juliol 11:30 Prova 

Dissabte, 17 de setembre 11.30 Prova 

Diumenge, 18 de setembre 11.30 Prova 

Diumenge, 16 d’octubre 11.30 Prova 

Diumenge, 13 de novembre 11.30 Prova 

 
6.2 Estan programades 13 proves per a les divisions Regata i Llaüts. 
 
6.3 Serà necessari completar 1 prova per a la validesa de la regata. 
 

6.4 Les proves programades podran  aplaçar-se a dades posteriors per condicions 
meteorològiques adverses, o altres motius d'importància, inclòs fer dues proves en un 
dia. 

 
 

COMPENSACIÓ- CLASSIFICACIÓ 

 
7.1 Els sistema de compensació serà el que determini el Reglament, compensació i 

regates vàlid per l’any 2022. 
 

 
 

PUNTUACIÓ 

 
8.1 S’aplicarà l’Apèndix A i el Sistema de Puntuació Baixa descrit en la regla A4.1 del RRV. 
 
 
 

MITJANS DE COMUNICACIÓ I DRETS D’IMATGE 
                       

  Tots els participants, armadors, patrons, tripulants i personal de suport que prenguin 
part en la regata o en els vaixells que competeixin en aquesta, i com a condició 
preceptiva per a la correcta inscripció, concedeixen sense cap cost a l'entitat 
organitzadora, els drets d'imatge de la regata i donen el seu consentiment perquè es 
pugui usar el seu nom, veu, imatge fotogràfiques, vídeos, material biogràfic, així com 
la representació dels vaixells, en qualsevol mitjà de comunicació digital, escrit i 
internet, amb el propòsit de l'anunci, promoció, reportatges i de qualsevol altre tipus 
relatiu a la regata en qüestió. 

 

 
 

RESPONSABILITAT 

 
10.1 Totes les embarcacions que participen a la regata ho fan baix el seu propi risc i 
responsabilitat.  
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10.2  El Club Nàutic Cala Gamba, el Comitè Organitzador, el Comitè de Regates, i 
qualsevol altra persona o organisme involucrat en la organització de la regata, 
declinen qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties que 
puguin succeir a persones o coses, tant a terra com a la mar, per participar en elles, 
abans, durant o després de la regata.  

 
10.3  Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 3, DECISIÓ DE REGATEJAR, de la part 

1 del R.R.V., que estableix:  
  

“Una embarcació és l’única responsable de la seva decisió de prendre o no la sortida 
o de continuar en la regata”. 

 
 
 
 

Palma de Mallorca,  21 de gener de 2022 
El Comitè  Organitzador 

 


