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1. CATEGORIES CONVOCADES
Per la 7a edició del Festival de Dragon Boat de Banyoles estan convocades les següents categories:

OPEN

EMPRESES

Dins les categories Open i Empreses, existirà la modalitat:
-Femení:
*Equips formats integrament per membres de gènere femení.
-Masculí: *Equips formats integrament per membres de gènere masculí.
-Mixte:
*Equips combinats entre els dos gèneres.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Per poder participar al Festival Dragon Boat de Banyoles, els participants hauran d’haver entregat tota
la documentació necessària i haver realitzat la totalitat del pagament.

No podrà participar qualsevol participant amb algun d’aquests requeriments pendents.

3. INSCRIPCIONS I PREUS
Les inscripcions es portaran a terme a través de la pàgina web:

WWW.FESTIVALDRAGONBOATBANYOLES.COM
*El període d’inscripció finalitzarà el dilluns 24 de setembre.

OPEN ESTÀNDARD

Preu estàndard 30€ / participant (IVA inclòs).

OPEN RESIDENTS

Preu residents comarca Pla de l’Estany: 15€ / participant (IVA inclòs).

EMPRESES

Preu empreses: 60€ / participant + IVA.

*El festival Dragon Boat subvenciona el 50% del cost de la inscripció als equips de la comarca del Pla de l’Estany. En cas d’equips inscrits
a la categoria Open de fora de la comarca del Pla de l’Estany, el preu d’inscripció és de 30,00€ / participant.
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4. REGLAMENT
REGATES
Cada equip realitzarà 3 regates. Cada regata consta d’una distància de 200m.

NOMBRE DE MEMBRES DE L’EQUIP
Podran inscriure’s a un equip tants participants com es desitgi. El nombre mínim de
participants és d’11, amb la distribució de 10 remers i un timbaler.

ORDRE DE COMPETICIÓ
L’ordre de competició serà agrupat per categories i decidit mitjançant un sorteig. En el
supòsit cas que els equips competeixin amb altres categories, el temps emprat en aquella regata, anirà a la classificació de la categoria el qual estiguin inscrits.

JUTGES
Hi haurà 3 jutges (2 situats a sortida i 1 a arribades).
El jutge d’arribada serà l’encarregat d’enregistrar el temps de cada equip i comunicar-ho
al responsable de resultats de l’organització.
Els jutges de sortida donaran el tret de sortida amb la següent seqüència:

COMPTE ENRERE 3 SEGONS
“PREPARATS”
SO DE LA BOTZINA

CARRILS DE COMPETICIÓ
Cada regata estarà formada per 3 carrils, essent cada carril d’ús exclusiu per cada embarcació participant en aquella tanda. En el supòsit cas d’invasió de carril contrari amb
perjudici sobre l’equip rival, s’actuarà:
Si la invasió és degut a una mala praxis / error del timoner que pertany a l’organització, es donarà l’opció a repetir la cursa sense tenir en compte el temps efectuat a la tanda
de l’incident.
Si la invasió és degut a una mala praxis / error del timoner que NO pertany a l’organització, la tripulació afectada podrà realitzar una nova cursa i la tripulació infractora rebrà
una penalització de 2’.
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SISTEMA DE COMPETICIÓ
Cada equip realitzarà 3 regates.
El temps que es destinarà a la classificació serà el resultat sorgit del càlcul entre el
temps promig de la 1a i la 2a regata, sumat al temps total de la 3a regata.
El temps de cada equip serà el temps ocorregut entre el so de la botzina i l’entrada de la
proa a la línia d’arribada.

CLASSIFICACIONS
S’establirà una classificació per cada categoria amb els equips ordenats de menor a
major temps.
En cas d’empat s’establirà el següent sistema de desempat:

1. Millor temps en cas d’enfrontament directe.
2. Millor temps realitzat a la 3a regata.
3. Millor promig de temps entre la 1a i 2a regata.

TROFEUS I OBSEQUIS
Tots els participants, pel sol fet de participar rebran un detall commemoratiu de l’esdeveniment.
L’equip 1r classificat de cada categoria, rebrà un trofeu un cop finalitzades totes les
regates durant l’acte de cloenda de l’esdeveniment.

RECLAMACIONS
En cas de reclamació sobre els resultats, es podran fer als membres de l’organització
responsable de resultats un cop finalitzades les regates, mai durant la celebració
d’aquestes.

*L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment la normativa tècnica pel bé dels participants i del propi desenvolupament de l’activitat, així com decidir sobre qüestions organitzatives o tècniques
que no estiguin contemplades en aquesta normativa.
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5. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR
1. Es recomana respectar els horaris establerts per l’organització.
2. El capità de cada equip està convocat a la reunió tècnica ubicada a la
segona planta indicat amb retolació.
3. 15 min abans de la sortida prevista de cada regata, l’equip haurà de reunir-se a la zona de boxes. Si arribat el moment l’equip no està al punt de sortida no es podrà fer ni recuperar la regata.
4. La jornada s’iniciarà a les 10.00h.
5. Tots els participants accediran al bot amb l’armilla posada i amb el rem
corresponent.
6. Un cop finalitzada la regata, deixaran el material al lloc indicat per l’organització i restaran a l’espera als diferents espais fins a nova regata.
7. Des de l’organització es projectarà de manera visible a tothom, els temps
i classificacions de cada equip un cop finalitzada cada regata.
8. Finalitzades les regates, tots els participants es dirigiran cap a la zona del
podi per assistir a la cloenda.
9. Des de l’organització, s’habilitarà una zona d’inflables infantils oberts
durant tota la durada de la competició.
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
CORREU ELECTRÒNIC

info@dragonboatemotions.com

TELÈFON I WHATSAPP:

+34 972 58 06 39 (Spain)
+34 676 143 079 (Spain)

ADREÇA:

Passeig de la Generalitat, 21
17820 · Banyoles (Girona)

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

/dragonboatemotions
instagram.com/dragonboatemotions
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