
 

 

[CATALÀ] 

 NOTA DE PREMSA 

TROFEU COMODOR 2023 

Odysseus, Mar de Garriguella, Blue i Shaka lideren la primera prova de la regata de 

creuers Trofeu Comodor 2023 del Reial Club Nàutic de Barcelona 

El dissabte 14 de gener, el Reial Club Nàutic de Barcelona va estrenar la temporada de regates 

2023 amb la primera prova de la regata social de creuer del Trofeu Comodor. Enguany s’afegeix 

la categoria A Dos com a entrenament pel Mundial ORC A Dos que es disputarà al setembre al 

RCNB. 

Una fantàstica inauguració de temporada amb 28 embarcacions participants en categories A 

Dos, Creuer, Vintage, i Regata. Unes condicions de vent favorables van acompanyar la jornada, 

amb un garbí de 9 nusos d’intensitat que va pujar fins als 15-16 nusos. 

Els guanyadors d’aquesta primera prova en les seves categories són: 

Odysseus de Jordi Tusell (RCNB) - ORC Creuer Vintage 

Shaka de Ivan Olivé i patró Toni Pozo (RCNB) - ORC A Dos 

Mar de Garriguella de Victor del Pozo (RCNB) - ORC Creuer 

Blue de Diana Corominas i patró Jordi Costa (RCNB) - ORC Regata 

La classificació general provisional l'encapçala Odysseus, seguit de Shaka i, en tercer lloc, el 

Barakah de Jose Daniel Martin i el patró Didac Costa (RCMB). 

El Trofeu Comodor 2023 consta de 10 proves. De les 10 proves programades, 4 se celebraran 

conjuntament amb les flotes del RCMB, CVB, i el CMPO (Barcelona 4 Clubs). Hi haurà descart 

amb quatre proves celebrades, i si es completen 8 proves hi haurà un segon descart. Tant les 

proves 4 Clubs com la Copa Nadal Comodor tindran classificacions i trofeus independents.La 

vinent cita està prevista el dia 4 de febrer al RCNB, dins de la regata 4 Clubs. 

Cites Trofeu Comodor 2023 

- 14 de gener 

- 4 de febrer (4 Clubs RCNB) 

- 5 de març (4 Clubs CVB) 

- 2 d’abril (4 Clubs CMPO) 

- 23 de setembre (4 Clubs RCMB) 

- 7 d’octubre 

- 11 de novembre 

- 16 i 17 de desembre (Copa Comodor Nadal) 
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