CLUB_ NÀUTIC EL BALÍS
XXI Regata DRAGONERA
23, 24 y 25 de juny de 2010
Puntuable pel Campionat de Catalunya de Regates d' Altura
Puntuable pel Campionat de Catalunya Solitaris i A Dos
ANUNCI DE REGATA
El Club Nàutic El Balís, el Club de Vela de Port d’Andratx amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Vela, organitzen conjuntament la XXI edició de la Regata Dragonera.
Regata d'Altura per embarcacions de la classe Creuer amb certificat RI 2010 amb grups per
creuers, Solitaris i A dos.
1 REGLAMENTS
La Regata es regirà per les regles tal i com estan descrites en el Reglament de Regates a
Vela 2009/2012 (RRV)
Reglament Tècnic de Creuers 2010(RFEV)
Reglament de seguretat de Regates en Alta Mar de la ISAF
Guía Esportiva de la FCV
Reglament Campionat de Catalunya d'Altura
Reglament Campionat de Catalunya de Solitaris i A Dos
Reglament de Medició RI
2 PUBLICITAT
Es podrà exigir als participants l'exhibició de publicitat amb el logotip que aporti el
patrocinador si es dóna el cas. Els participants hauran de complir amb la Regla 20 de la ISAF i
les Prescripcions de la RFEV a dita regla.
3 PARTICIPANTS
Podrà participar totes les embarcacions amb Certificat RI 2010 vàlid, que estiguin
despatxades per la Navegació en Zona 2.
Les inscripcions es limitaran a 50 embarcacions.
El Comitè Organitzador podrà ampliar aquest número de participants si ho creu
convenient.
4 PROGRAMA DE PROVES
1) XXI Regata Dragonera:
Dimecres 23 de juny de 2010, Senyal d' Atenció 17:55 hores.
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2) Regata Freu Dragonera
En deferència als participants de la XXI Regata Dragonera, el Club Vela Andratx
organitza el dissabte 26 de juny una regata costera, no puntuable per la XXI Regata
Dragonera i que tindrà un Anunci, unes Instruccions de Regata i una classificació
específica. Les inscripcions de la Regata Freu de Dragonera s’efectuaran a Andratx.
Al finalitzar la regata hi haurà una fideuà per a tots els participants a la Regata Freu
Dragonera.
5 INSCRIPCIONS Y REGISTRE
5.1 – SOL·LICITUD D' INSCRIPCIÓ
La sol·licitud d'inscripció s'enviarà abans del dia 20 de Juny de 2010 via web:
www.dragonera.cnelbalis.com
La sol·licitud d' inscripció no serà vàlida fins que no s' hagi efectuat el pagament.
La data en que es faci el pagament de la inscripció serà la que es consideri per a la
sol·licitud d' inscripció.
Els drets d' inscripció s'ingressaran al compte bancària a favor del Club Nàutic El
Balís número:
2100 0416 56 0200212339
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”. Oficina de Sant Andreu de
Llavaneres. (Indicant en el remitent el nom del vaixell).
El comprovant de la transferència bancària s' enviarà a: cesportiva@cnelbalis.com o al
FAX 93 792 83 60 indican el nom del vaixell.
El Comitè Organitzador es reserva el dret d'acceptar una inscripció fora de plaç amb un
recàrrec del 50%.
El Comitè Organitzador podrà admetre o refusar les inscripcions presentades sense
complir amb totes les condicions establertes.
Abans del dia 20 de Juny de 2010 els participants hauran d'enviar els documents i la
titulació obligatoris per la navegació en Zona 2 a cesportiva@cnelbalis.com ,o al FAX
93 792 83 60. L' admissió queda condicionada a la presentació dels següents
documents:
- Certificat RI vàlid 2010
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i danys a terceres persones que cobreixin
fins una quantitat mínima de 300.000 € i del seu rebut vigent.
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-

Certificat de Navegabilitat en vigor.
Títol de govern d' embarcacions per a la Zona en que tingui lloc la regata.
Llicències Federatives 2010 de tots els tripulants.
Es facilitarà el número de MMSI en el full d' inscripció.
Certificat d' homologació de Balsa Salvavides
Certificat d'homologació de la Radiobalisa
5.2 – REGISTRE DE PARTICIPANTS
L' oficina de registre de participants estarà ubicada al gimnàs del Club Nàutic El Balís
(al costat de l'edifici social del Club) i romandrà oberta a partir de les 12:00 hores del
dia 23 de juny.
Cada armador haurà que confirmar personalment i signar el full d'inscripció abans de
las 16:00 hores del dia 23 de Juny de 2010.

6 DRETS D'INSCRIPCIÓ
Inscripció del vaixell amb 4 tripulants tot inclòs
Preu per persona embarcada a partir del 5è tripulant
Grup Solitaris i A Dos

250 € = patró + 3 tripulants
25 €
150 €

7 RECORREGUT I TEMPS LÍMIT
Tindrà lloc entre Port Balís i el Port d' Andratx, amb una distància aproximada de 120 milles
nàutiques els dies 23 al 25 de juny.
Temps Límit
Per al càlcul del temps límit s'aplicarà la fórmula:
TM=SPM_L* K

TL =TM*M

K= Factor constant 2

SPM_L= segons milla
TM =Temps per milla SPM_L= Segons per milla
M=Longitud del recorregut en milles TL=Temps Límit
S'estableix un temps límit general màxim per aquelles embarcacions que el seu
temps límit sigui superior a aquest màxim. Aquest temps límit finalitzarà a les 14
hores del dia 25 de juny (44 hores des del senyal vàlid de sortida).
8 SEGURETAT
A efectes del Reglament de Seguretat de la ISAF, aquesta regata està considerada com de 3ª
categoria. Tot vaixell participant disposarà obligatòriament a bord de:
•
Balsa de salvament homologada.
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•
•
•

Radiobalisa homologada.
Emissora de ràdio VHF amb un abast de 25'MN
Motor interior Dièsel.
Tot vaixell participant estarà degudament despatxat per l'Autoritat Marítima, complirà amb
l'equip de seguretat i de salvament i amb qualsevol altra disposició que pugui establir
l’anomenat organisme.
9 CLASSIFICACIÓ
Les classificacions es faran en temps compensats, aplicant el sistema de Temps sobre
Distància i el vent mitjà (SPM_M) i els Grups de classificació s'establiran d'acord amb les
inscripcions rebudes, d'acord amb la norma 207.1 del RTC de la RFEV. Es podran fer grups
per classes.
10 PUNTUACIÓ
S'aplicarà el sistema de puntuació baixa d'acord amb l'apèndix A4 de RRV.
11 PREMIS
Als 3 primers classificats en temps compensat, de cada grup establert.
Es podran donar premis a les classes establertes en funció de les inscripcions rebudes.
11.01 XXI ª Regata Dragonera
OBSEQUIS I SORTEIG Volkswagen Sailing Experience
Sorteig especial entre els participants que estiguin presents en el lliurament de Premis.
Premis especials cedits per Volkswagen Sailing Experience:
1.- Sorteig de 2 "Packs" de 5 unitats de cursos "Race Tour 2010" entre les
embarcacions participants i que estiguin presents en l'Acte de Lliurament de Premis.
2.-Obsequi per a cadascun dels vaixells.
11.02 Regata Freu Dragonera
Als 3 primers classificats de la classificació general.
El lliurament de premis d'aquesta regata es farà el mateix dia al Club de Vela Port
d'Andratx.
12 INSTRUCCIONS DE REGATA
Les Instruccions de Regata podran ser retirades de l'oficina de regata en el moment del
registre de participants.
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13 RESPONSABILITAT
El Club Nàutic El Balís no es fa responsable dels incidents o accidents que puguin tenir lloc
abans, durant o després de cada prova.
Tots els participants en la regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
El Comitè Organitzador, així com qualsevol persona o Entitat que participi en l'organització de
la regata, s'eximeix de qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i incloses les
molèsties que puguin ocórrer durant la regata, tant al mar com a terra.
Es destaca explícitament la Regla 4 del RRV, diu "És de l'exclusiva responsabilitat d'un
vaixell decidir si participa en una prova o si continua en regata".
14 AMARRAMENTS
Els vaixells participants en la XXI ª REGATA Dragonera tindran dret d'amarratge gratuït a les
instal·lacions del Club Nàutic El Balís:
• Des del dia 11 fins al 23 de juny si participa a la Regata de Solitaris / A Dos
"Memorial Ernest García Poch" que el CNEB organitza el dissabte 12 de juny.
•

Des del dia 17 de juny per als vaixells que no participin en la abans esmentada
Regata de Solitaris / A Dos.

A les instal·lacions del Club de Vela Andratx:
•
Des del dia 23 al dia 26 de juny, fins al migdia (consultar tarifes especials per a
estades més prolongades).
15 ACTES SOCIALS
Dimecres 23 de juny Reunió de Patrons a les 16:30h. (briefing de meteo i Seguretat)
Divendres 25 de juny: Sopar de Regata a les 21:30 hores, al Restaurant del Club de Vela
Andratx, i, a continuació, l'Acte de Lliurament de Premis.
Dissabte 26 juny: Fideuà per a tots els participants a la Regata Freu Dragonera al finalitzar
la regata.
16 AQUEST ANUNCI POT SER MODIFICAT D'ACORD AMB LA REGLA 89.2 (a) DEL
RRV.
Regata Dragonera 23 al 25 juny 2010
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