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A2.1 RECORREGUTS 

1. Quan abans o amb la senyal d’atenció s’hissi el Numeral 1 del CIS el 
recorregut serà el següent: 
 
Sortida (Blanes) – Porta (Calella) – Arribada (Arenys de Mar) 

 
2. Quan abans o amb la senyal d’atenció s’hissi el Numeral 2 del CIS el 

recorregut serà el següent: 
 
Sortida (Blanes) – Balisa desmarc – Porta (Calella) – Arribada (Arenys de 
Mar). 
 
La balisa de desmarc estarà situada a 1,5 milles de la línia de sortida. 
El Comitè indicarà per quin costat s’ha de deixar la balisa de desmarc 
hissant, conjuntament amb el Numeral 2, una bandera vermella si la balisa 
s’ha de deixar per babord o una bandera verda si s’ha de deixar per 
estribord. 

 
3. Quan abans o amb la senyal d’atenció s’hissi el Numeral 3 del CIS el 

recorregut serà el següent: 
  
Sortida (Blanes) – Balisa desmarc – Porta (sortida) – Porta (Calella) – 
Arribada (Arenys de Mar) 
 
La balisa de desmarc estarà situada a 1,5 milles de la línia de sortida. 
El Comitè indicarà per quin costat s’ha de deixar la balisa de desmarc 
hissant, conjuntament amb el Numeral 3, una bandera vermella si la balisa 
s’ha de deixar per babord o una bandera verda si s’ha de deixar per 
estribord. 
   

A2.2 BALISES  

A2.2.1 Excepte a la Porta (Sortida), totes les balises seran cilíndriques i de color 
taronja.  
A2.2.2 La porta (sortida) estarà definida per la balisa de sortida, cilíndrica i 
taronja a la banda d’estribord en sentit de pas i el vaixell del Comitè a la banda de 
babord. 
A2.2.3 La situació aproximada de les diferents balises serà la següent: 
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BALISA DESCRIPCIÓ COORDENADES (Aprox.) 

SORTIDA A 1 milla del far verd del port de 
Blanes en direcció 180º 

 

DESMARC A 1,5mn. de la sortida en sentit 
contrari a la direcció del vent 

 

PORTA (sortida) En la mateixa situació que la línea 
de sortida de la prova 

 

PORTA (Calella) A una milla mar endins del CN 
Calella a rumb 150º 

41º 36,1 N 
002º 40,06 E 

 

A2.3 LINIA D'ARRIBADA 
La línea d’arribada estarà formada per una línea imaginaria que uneix el llum del 
far verd de la bocana del Club Nàutic Arenys de Mar al costat d’estribord i una 
balisa cilíndrica taronja al costat de babord. 
La balisa taronja estarà situada aproximadament a 0,2 mn a rumb 250º del far 
verd de la bocana del Club Nàutic Arenys de Mar 

  
A2.5 CONTROL D’ARRIBADA 
Necessàriament, tots els que creuin la línia d’arribada després de la posta del sol 
hauran d’anunciar prèviament per ràdio la seva imminent arribada, sobre tot es 
prega identificació quan creuin la línia. L’incompliment d’aquesta IR podrà 
significar que el vaixell en qüestió sigui classificat com a DNF 

A2.6 ESQUEMA DE LA TRAVESSIA CN EL BALÍS – CV BLANES 

  

SORTIDA 

PORTA CALELLA 

ARRIBADA 


