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I.R. PARTICULARS PROVA 4 – 7 NOVEMBRE  

 
Recorregut de Boies (dia 7 de Novembre) 

 

1. Horari i senyals de sortida 

Grup Creuers ORC (A i B): 

12:00h: ATENCIÓ , s’hissarà “Numeral 1” del CIS 

12:01 h: PREPARACIÓ , s’hissarà la "P" o la "I" o la “Z” o la “NEGRA” del CIS. 

  12:04 h: DARRER MINUT, s'arriarà la ”P” o la "I" o la “Z” o la “NEGRA” del CIS. 

 12:05 h: SORTIDA, s'arriarà “Numeral 1". 

A continuació (a 5 minuts de la sortida vàlida de Creuers ORC A i B) 

 Grup Promoció (Real Vintage i Modern Vintage, A Dos  Non Spin, ....) 

12:10 h: ATENCIÓ, s’hissarà "Numeral 2 " del CIS.  

  12:11 h: PREPARACIÓ , s’hissarà la "P" o la "I" o la “Z” o la “NEGRA” del CIS. 

  12:14 h: DARRER MINUT, s'arriarà la ”P” o la "I" o la “Z” o la “NEGRA” del CIS. 

 12:15 h: SORTIDA, s'arriarà "Numeral 2".  

  

2. Línia de sortida 

2.1.  Estarà formada per la línia recta imaginària que uneix el pal de senyals 
del vaixell de Comitè i una boia de sortida cilíndrica de color Taronja (Boia 3 
de recorregut). 

2.2.  El Comitè de Regata, en posició de línia de sortida, tindrà hissada en el 
pal de senyals, una bandera quadra de color taronja. 

2.3. El vaixell de Comitè tindrà la condició de balisa de sortida. 

2.4.  La línia de sortida estarà situada dins un radi de 2.5 NM del far de llum 
verd de Port Ginesta. 
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3. Recorreguts 

3.1. El recorregut serà un Barlovent-Sotavent per al Grup A i B, distància a la 
boia de barlovent aproximadament 2 milles i es realitzaran dues voltes. 
Es a dir, serà Sortida – Boia 1 (color groc) – Boia 2 - Boia 1 i arribada, 

distancia aproximadament 8 milles.. 
 

 
 

3.2. El recorregut serà de dues voltes d’un Triangle per a la Resta de Grups, 
amb una lateralitat de 1 milles aproximadament 

Es a dir, serà: Sortida – Boia 1 – Boia 2 – Boia 3 – Boia 1 – Boia 2 – Arribada 
(Boies Cilíndica Taronja). El recorregut total serà, aproximadament 6 milles. 
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3.3. Les boies es deixaran per babord. 
3.4. El Comitè de Regates podrà modificar les distancies del trams i/o escurçar el 

recorregut en funció de les condicions de mar i vent. 
 

4. Línia d'arribada 
4.1. Per el Grup A i B, quedarà formada per la línia recta imaginària que uneix el 

màstil de senyals del vaixell de Comitè i la boia 2A del recorregut, de color 
taronja, la boia d’arribada, es deixarà per babor. 

 

4.2. I per el altres grups, quedarà formada per la línia recta imaginària que uneix 
el màstil de senyals del vaixell de Comitè i la boia 3 del recorregut, de color 
taronja, la boia d’arribada es deixarà per babor. 

 

5. CANAL DE REGATES 

Capitania Marítima ens ha assignat per aquesta segona prova del Trofeu Ventolina, el 

CANAL 69.  

 

 

 


