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SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa  CCrruuiisseerr  AAssssoocciiaattiioonn''ss  
    

CCRRUUIISSEERR  NNAAVVIIGGAATTIIOONN  SSEERRIIEESS  
  

TThhee  aannnnuuaall  CCrruuiisseerr  NNaavviiggaattiioonn  SSeerriieess  iiss  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa  
CCrruuiisseerr  AAssssoocciiaattiioonn  ((SSCCCCAA))..    IItt  ccoonnssiissttss  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  CCrruuiisseerr  NNaavviiggaattiioonn  
RRaalllliieess  ((pprreevviioouussllyy  kknnoowwnn  aass  pprreeddiicctteedd  lloogg  rraacceess))  ccoonndduucctteedd  aanndd  hhoosstteedd  bbyy  
SSCCCCAA  mmeemmbbeerr  yyaacchhtt  cclluubbss..    TThhee  sseerriieess  iiss  ppooppuullaarr  aammoonngg  ccoonntteessttaanntt  sskkiippppeerrss  
aanndd  ccrreeww  bbeeccaauussee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ccoommpplleettee  sseerriieess  wwiillll  ttaakkee  tthheemm  iinnttoo  
pprraaccttiiccaallllyy  eevveerryy  hhaarrbboorr  aanndd  bbooaattiinngg  aarreeaa  iinn  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa,,  ffrroomm  MMaarriinnaa  
ddeell  RReeyy  ttoo  SSaann  DDiieeggoo,,  iinncclluuddiinngg  hhaarrbboorrss  ooff  CCaattaalliinnaa..  
  
TThhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarrss  tthhee  sseerriieess  hhaass  bbeeeenn  rreeffiinneedd  iinnttoo  tthhee  pprreesseenntt  sscchheedduullee  
eexxtteennddiinngg  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  eeiigghhtt  mmoonntthhss  wwiitthh  oonnllyy  lliimmiitteedd  eevveennttss  ppllaannnneedd  dduurriinngg  
tthhee  ssuummmmeerr  `̀ffaammiillyy--ccrruuiissiinngg''  mmoonntthhss..  
  
TThheerree  aarree  nnoo  eennttrryy  ffeeeess..  AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  SSCCCCAA  mmeemmbbeerr  cclluubbss  aarree  eelliiggiibbllee..    
IInnvviittaattiioonnss  wwiitthh  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  eeaacchh  rraallllyy  aarree  ppoosstteedd  oonn  tthhee  SSCCCCAA  wweebbssiittee  
aanndd  ee--mmaaiilleedd  ttoo  eeaacchh  SSCCCCAA  sskkiippppeerr--mmeemmbbeerr..  
  
BByy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhiiss  ggoo--ssoommeeppllaaccee  sseerriieess,,  tthhee  ccoonntteessttaanntt--sskkiippppeerr  wwiillll  eennjjooyy  aa  
mmoorree  ccoommpplleettee  bbooaattiinngg  sseeaassoonn..    TThheeyy  wwiillll  uussee  tthheeiirr  bbooaatt  aatt  ttiimmeess  wwhheenn,,  wwiitthhoouutt  
tthhee  lluurree  ooff  tthhee  rraallllyy,,  tthheeyy  mmiigghhtt  hhaavvee  ssttaayyeedd  aatt  hhoommee..    TThheeyy  wwiillll  ggoo  ppllaacceess  tthheeyy  
mmiigghhtt  nnoott  ootthheerrwwiissee  hhaavvee  vviissiitteedd;;  aallll  tthhee  wwhhiillee  eennjjooyyiinngg  tthhee  ffrriieennddsshhiipp  aanndd  
ccaammaarraaddeerriiee  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  lliikkee--mmiinnddeedd  sskkiippppeerrss..    TThhee  ccrruuiissiinngg  ppllaannss  aarree  mmaaddee  
eevveenn  mmoorree  ccoonnvveenniieenntt  bbeeccaauussee,,  iinn  mmoosstt  ccaasseess,,  tthhee  bbeerrtthhiinngg  aanndd  ddiinniinngg  aaccttiivviittiieess  
aarree  aarrrraannggeedd  bbyy  tthhee  ssppoonnssoorriinngg  yyaacchhtt  cclluubb..    TThhee  rreessuulltt  iiss  aa  pplleeaassaanntt  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  ccrruuiisseerr  nnaavviiggaattiioonn  aanndd  aa  ssoocciiaall  oouuttiinngg..    WWhhaatt  
bbeetttteerr  wwaayy  ttoo  eennjjooyy  yyoouurr  bbooaatt  mmoorree  ffuullllyy  wwhhiillee  eexxppeerriieenncciinngg  tthhee  sseellff--
ssaattiissffaaccttiioonn  ggaaiinneedd  ffrroomm  hhoonniinngg  yyoouurr  nnaavviiggaattiioonnaall  sskkiillllss..
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SSEEAASSOONN  OOPPEENNEERR  
  

TThhiiss  ppooppuullaarr  rraallllyy  kkiicckkss  ooffff  tthhee  sseerriieess..    RRuunn  iinn  tthhee  sshheelltteerreedd  wwaatteerrss  
ooff  SSaann  PPeeddrroo  BBaayy,,  tthhiiss  rraallllyy  ooffffeerrss  aa  ffiinnee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ““dduusstt  tthhee  
ccoobbwweebbss  ooffff  tthhee  oolldd  mmiillll””  oonn  tthhiiss  rreellaattiivveellyy  sshhoorrtt  wwaarrmm--uupp  rraallllyy..  
TTrroopphhiieess  aarree  aawwaarrddeedd  aatt  aa  ttyyppiiccaallllyy  wweellll  aatttteennddeedd  bbaannqquueett  aatt  tthhee  
LLoonngg  BBeeaacchh  YYaacchhtt  CClluubb  oonn  SSaattuurrddaayy  nniigghhtt..    TThhiiss  iiss  aann  eexxcceelllleenntt  ttiimmee  
ttoo  ccoommee  oouutt  ggeett  ssttaarrtteedd  bbyy  mmeeeettiinngg  ootthheerr  nnaavv  rraallllyy  sskkiippppeerrss  aass  tthhee  
yyeeaarr  ggeettss  uunnddeerr  wwaayy..  
  
RRaallllyy::  SSeeaassoonn  OOppeenneerr  

DDaattee::  TTyyppiiccaallllyy  ffiirrsstt  SSaattuurrddaayy  iinn  MMaarrcchh..    

TTyyppee::  BBrruuggmmaann  

HHoosstt::    LLoonngg  BBeeaacchh  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  SSttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd,,  sshhoorrtt  ccoouurrssee  iinn  sseemmii--pprrootteecctteedd  
wwaatteerrss  ooff  SSaann  PPeeddrroo  BBaayy;;  ttyyppiiccaallllyy  ssttaarrttiinngg  &&  
ffiinniisshhiinngg  nneeaarr  LLoonngg  BBeeaacchh  MMaarriinnaa..  

SScchheedduullee::  OOuutt--ooff--aarreeaa  vveesssseellss  aarrrriivvee  aatt  LLBBYYCC  FFrriiddaayy  
aafftteerrnnoooonn..  SSkkiippppeerrss  mmeeeettiinngg  aatt  LLBBYYCC  FFrriiddaayy  
eevveenniinngg..    RRaallllyy  rruunn  SSaattuurrddaayy  mmoorrnniinngg..    AAwwaarrddss  
bbaannqquueett  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg..    OOuutt--ooff--aarreeaa  bbooaattss  
ddeeppaarrtt  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  &&  ssiiddee--ttiieess  aatt  LLoonngg  BBeeaacchh  YYCC  aass  aassssiiggnneedd  bbyy  
LLBBYYCC  ddoocckkmmaasstteerr..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr  oorr  aassssiiggnneedd  bbyy  
CClluubb  uuppoonn  aaddvvaannccee  rreeqquueesstt..  

DDrreessss::  FFrriiddaayy::  yyaacchhttiinngg--ccaassuuaall;;  SSaattuurrddaayy  bbaannqquueett::  bbllaazzeerrss  
&&  ttiieess..  

AAddddiittiioonnaall::  SSaattuurrddaayy  lluunncchh  &&  SSuunnddaayy  bbrruunncchh  aavvaaiillaabbllee  ttoo  
ppaarrttiicciippaannttss..    
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SSHHUULLTTZZ  EEAASSTTEERR  CCAATTAALLIINNAA  
  

TThhee  SShhuullttzz  EEaasstteerr  CCaattaalliinnaa  RRaallllyy  ffrroomm  LLoonngg  BBeeaacchh  ttoo  AAvvaalloonn  hhaass  lloonngg  
bbeeeenn  ppooppuullaarr  dduuee  ttoo  iittss  ddeessttiinnaattiioonn  aanndd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmoooorriinnggss  iinn  
AAvvaalloonn  tthhaatt  ttiimmee  ooff  yyeeaarr..    IInn  pprreevviioouuss  yyeeaarrss  tthhee  sseeaass  hhaavvee  bbeeeenn  kkiinndd  
ttoo  uuss  aanndd  tthhee  wweeaatthheerr  iinn  AAvvaalloonn  qquuiittee  pplleeaassaanntt..    TThhee  ttrroopphhyy  aawwaarrddss  
aarree  uussuuaallllyy  hheelldd  aatt  oonnee  ooff  tthhee  rreessttaauurraannttss  iinn  AAvvaalloonn  oonn  FFrriiddaayy  nniigghhtt..  
  
RRaallllyy::  SShhuullttzz  EEaasstteerr  CCaattaalliinnaa  

DDaattee::  FFrriiddaayy,,  eeaarrllyy  AApprriill..  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann  

HHoosstt::    HHoollllyywwoooodd  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  DDeeppaarrttss  aarreeaa  LLooss  AAnnggeelleess//LLoonngg  BBeeaacchh  bbrreeaakkwwaatteerrss..    
FFiinniisshheess  vviicciinniittyy  AAvvaalloonn,,  CCaattaalliinnaa..  

SScchheedduullee::  OOuutt--ooff--aarreeaa  vveesssseellss  uussuuaallllyy  aarrrriivvee  aatt  aann  LL..AA..//LL..BB..  
aarreeaa  yyaacchhtt  cclluubb  TThhuurrssddaayy  aafftteerrnnoooonn..    NNoo  sskkiippppeerrss  
mmeeeettiinngg..    RRaallllyy  rruunnss  oonn  FFrriiddaayy..    AAwwaarrddss  bbaannqquueett  
FFrriiddaayy  eevveenniinngg  aatt  aa  rreessttaauurraanntt  iinn  AAvvaalloonn..    SSoommee  
bbooaattss  ddeeppaarrtt  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg;;  ootthheerrss  ssttaayy  oovveerr  
ttiillll  MMoonnddaayy..  

MMoooorraaggee::    TThhuurrssddaayy  eevveenniinngg::  sslliippss,,  iiff  rreeqquuiirreedd,,  bbyy  iinnddiivviidduuaall  
aarrrraannggeemmeenntt  wwiitthh  llooccaall  aarreeaa  yyaacchhtt  cclluubb..    FFrriiddaayy::  
mmoooorriinnggss  iinn  AAvvaalloonn  rreesseerrvveedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  
HHoollllyywwoooodd  YYCC..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  FFrriiddaayy  eevveenniinngg  bbaannqquueett::  bbllaazzeerrss  ooppttiioonnaall..  

AAddddiittiioonnaall::    SSaattuurrddaayy--GGaammeess  aanndd  ssoocciiaall  aaccttiivviittyy  bbyy  HHoollllyywwoooodd  
YYCC  aass  aannnnoouunncceedd..  FFoooodd  &&  pprroovviissiioonnss  aavvaaiillaabbllee  aatt  
AAvvaalloonn..    
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MMAARRIINNAA  CCUUPP  
  

TThhiiss  rraallllyy  pprroovviiddeess  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  tthhoossee  sskkiippppeerrss  ttrraavveelliinngg  ffrroomm  
ppooiinnttss  SSoouutthh  ttoo  MMaarriinnaa  DDeell  RReeyy  ffoorr  tthhee  PPrriittiikkiinn  ttoo  cchheecckk  tthheeiirr  bbooaatt''ss  
ssppeeeedd  wwhhiillee  aaddddiinngg  tthhee  ffuunn  ooff  aa  lliittttllee  eexxttrraa  ccoommppeettiittiioonn..    TThhiiss  uussuuaallllyy  
ssttaarrttss  iinn  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  tthhee  LLooss  AAnnggeelleess  HHaarrbboorr  aanndd  ffiinniisshheess  nneeaarr  
MMaarriinnaa  DDeell  RReeyy..  
  
RRaallllyy::  MMaarriinnaa  CCuupp  

DDaattee::  FFrriiddaayy,,  llaattee  AApprriill//eeaarrllyy  MMaayy  

TTyyppee::  FFeeeeddeerr  ttoo  tthhee  PPrriittiikkiinn  

HHoosstt::    CCaabbrriilllloo  BBeeaacchh  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  RReeaassoonnaabbllyy  ddiirreecctt  ccoouurrssee  ffrroomm  SSaann  PPeeddrroo  ttoo  
MMaarriinnaa  ddeell  RReeyy..  

SScchheedduullee::  NNoo  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg..    RRaallllyy  rruunn  FFrriiddaayy..    AAwwaarrddss  
pprreesseenntteedd  FFrriiddaayy  aafftteerrnnoooonn  oonn  DDRRYYCC  ppaattiioo..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  aatt  DDeell  RReeyy  YYaacchhtt  CClluubb  bbyy  aarrrraannggeemmeenntt  ppeerr  
tthhee  PPrriittiikkiinn  iinnssttrruuccttiioonnss..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  FFrriiddaayy::  yyaacchhttiinngg--ccaassuuaall,,  SSaattuurrddaayy::  sseeee  PPrriittiikkiinn..  

AAddddiittiioonnaall::    FFrriiddaayy  ddiinnnneerr  aavvaaiillaabbllee  aatt  CClluubb  oorr  wwaallkk  ttoo  nneeaarrbbyy  
rreessttaauurraannttss..  
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PPRRIITTIIKKIINN  
  

TThhee  PPrriittiikkiinn  RRaallllyy  hhoollddss  tthhee  rreeccoorrdd  ffoorr  tthhee  llaarrggeesstt  ttuurrnnoouutt  ooff  aannyy  oonn  
tthhee  ccaalleennddaarr..    DDeell  RReeyy  YYaacchhtt  CClluubb  ddooeess  aa  ffiirrsstt--ccllaassss  jjoobb  iinn  pprroovviiddiinngg  
sslliippss  ffoorr  aallll  ffrroomm  oouutt  ooff  tthhee  aarreeaa  aanndd  ggrreeaatt  hhoossppiittaalliittyy  ffoorr  eevveerryyoonnee..    
TThhee  ccoouurrssee,,  uussuuaallllyy  wwiitthhiinn  SSaannttaa  MMoonniiccaa  BBaayy,,  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  
""bbaacckkwwaarrddss""  DDaavviiddssoonn  CCuurrrreenntt  aatt  tthhiiss  ttiimmee  ooff  tthhee  yyeeaarr  ooffffeerriinngg  aa  
cchhaalllleennggee  ffoorr  aallll..    TThhee  ppooppuullaarr  ttrroopphhyy  aawwaarrddss  ddiinnnneerr  iiss  hheelldd  aatt  tthhee  
CClluubb  oonn  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg..  
  
RRaallllyy::  PPrriittiikkiinn  

DDaattee::  SSaattuurrddaayy,,  llaattee  AApprriill//eeaarrllyy  MMaayy..  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann  

HHoosstt::    DDeell  RReeyy  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  RReeaassoonnaabbllyy  sshhoorrtt  cclloosseedd  ccoouurrssee  iinn  sseemmii--pprrootteecctteedd  
wwaatteerrss  ooff  SSaannttaa  MMoonniiccaa  BBaayy  

SScchheedduullee::  OOuutt--ooff--aarreeaa  vveesssseellss  aarrrriivvee  aatt  DDRRYYCC  FFrriiddaayy  
aafftteerrnnoooonn..  RRaallllyy  rruunn  SSaattuurrddaayy..    AAwwaarrddss  bbaannqquueett  
SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg..    OOuutt  ooff  aarreeaa  bbooaattss  uussuuaallllyy  
ddeeppaarrtt  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  aatt  DDRRYYCC  ppeerr  aarrrraannggeemmeenntt  wwiitthh  CClluubb..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  uussuuaallllyy  pprroovviiddee  tthheeiirr  oowwnn,,  mmaayy  bbee  
pprroovviiddeedd  bbyy  CClluubb  uuppoonn  aaddvvaannccee  rreeqquueesstt..  

DDrreessss::  FFrriiddaayy::  nneeaatt  ccaassuuaall;;  SSaattuurrddaayy  bbaannqquueett::  bbllaazzeerrss..  

AAddddiittiioonnaall::    SSaattuurrddaayy  lluunncchh  &&  SSuunnddaayy  bbrruunncchh  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  
CClluubb..    
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SSHHAARRKKIIEE  
  

TThhiiss  rraallllyy  bbrriinnggss  sskkiippppeerrss  ttooggeetthheerr  wwhhiillee  ttrraavveelliinngg  ssoouutthh  ttoo  NNeewwppoorrtt  
ffoorr  tthhee  BBaahhiiaa  CCoorriinntthhiiaann  IInnvviittaattiioonnaall  RRaallllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaayy..    TThhee  
SShhaarrkkiiee  RRaallllyy  uussuuaallllyy  ssttaarrttss  nneeaarr  LLoonngg  BBeeaacchh  HHaarrbboorr  aanndd  ttrraavveellss  ddoowwnn  
tthhee  ccooaasstt  ttoo  tthhee  NNeewwppoorrtt  HHaarrbboorr  eennttrraannccee..    TThhee  rriiddee  iiss  uussuuaallllyy  vveerryy  
ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  tthhee  uuppbbeeaatt  ssppiirriitt  ooff  tthhee  sskkiippppeerrss  iiss  aappppaarreenntt  ffrroomm  
tthhee  rraaddiioo  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eenn--rroouuttee..  
  
RRaallllyy::  SShhaarrkkiiee  RRaallllyy  

DDaattee::  FFrriiddaayy,,  eeaarrllyy  JJuunnee  

TTyyppee::  FFeeeeddeerr  ttoo  tthhee  BBCCYYCC  IInnvviittaattiioonnaall  

HHoosstt::    SShhoorreelliinnee  YYaacchhtt  CClluubb  ooff  LLoonngg  BBeeaacchh  

VVeennuuee::  RReeaassoonnaabbllyy  ddiirreecctt  ccoouurrssee  ffrroomm  LLoonngg  BBeeaacchh  HHaarrbboorr  
aarreeaa  ssoouutthh  ttoo  NNeewwppoorrtt  HHaarrbboorr  eennttrraannccee..  

SScchheedduullee::  NNoo  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg..    RRaallllyy  rruunn  FFrriiddaayy  mmoorrnniinngg..    
AAwwaarrddss  uussuuaallllyy  pprreesseenntteedd  FFrriiddaayy  aafftteerrnnoooonn  oonn  
BBCCYYCC  ppaattiioo..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  aatt  BBCCYYCC  bbyy  aarrrraannggeemmeenntt  ppeerr  tthhee  BBCCYYCC  
IInnvviittaattiioonnaall  iinnssttrruuccttiioonnss..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  CCaassuuaall  bbooaattiinngg  aattttiirree..  

AAddddiittiioonnaall::    FFrriiddaayy  ddiinnnneerr  aavvaaiillaabbllee  aatt  CClluubb..    
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BBAAHHIIAA  CCOORRIINNTTHHIIAANN  IINNVVIITTAATTIIOONNAALL  
  

TThhee  BBCCYYCC  IInnvviittaattiioonnaall  hhaass  bbeeccoommee  aa  vveerryy  ppooppuullaarr  rraallllyy..    PPeerrhhaappss  tthhiiss  
iiss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  wweeaatthheerr..    IItt  iiss  ssuussppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  wweeaatthheerr  ggooddss  
mmuusstt  hhaavvee  rreellaattiivveess  iinn  NNeewwppoorrtt  bbeeccaauussee  wwee  iinnvvaarriiaabbllyy  hhaavvee  cclleeaarr,,  
wwaarrmm,,  ssuunnnnyy  sskkiieess  ffoorr  tthhiiss  eevveenntt..    HHoowweevveerr,,  bbeewwaarree  tthhee  ccuurrrreenntt  ggooddss,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  HHuunnttiinnggttoonn  BBeeaacchh,,  aass  tthheeyy  ssoommeettiimmeess  
sseeeemm  ttoo  ggeett  ccaarrrriieedd  aawwaayy..    BBaacckk  aatt  tthhee  ddoocckkss,,  tthhee  CClluubb  ddooeess  aa  
yyeeoommaann''ss  jjoobb  iinn  pprroovviiddiinngg  sslliippss  aanndd  hhoossppiittaalliittyy  ffoorr  vviissiittiinngg  sskkiippppeerrss..  
  
RRaallllyy::  BBaahhiiaa  CCoorriinntthhiiaann  IInnvviittaattiioonnaall  

DDaattee::  SSaattuurrddaayy,,  eeaarrllyy  JJuunnee..  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann  

HHoosstt::    BBaahhiiaa  CCoorriinntthhiiaann  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  CClloosseedd  ccoouurrssee  ssttaarrttiinngg  aanndd  ffiinniisshhiinngg  iinn  tthhee  vviicciinniittyy  
ooff  NNeewwppoorrtt  HHaarrbboorr  eennttrraannccee,,  uussuuaallllyy  ffoolllloowwiinngg  
aalloonngg  tthhee  ccooaassttlliinnee  nnoorrtthh  oorr  ssoouutthh..  

SScchheedduullee::  OOuutt--ooff--aarreeaa  vveesssseellss  aarrrriivvee  aatt  BBCCYYCC  FFrriiddaayy  
aafftteerrnnoooonn..      SSkkiippppeerrss  mmeeeettiinngg  aatt  YYaacchhtt  CClluubb  eeaarrllyy  
FFrriiddaayy  eevveenniinngg..    RRaallllyy  rruunn  SSaattuurrddaayy..    AAwwaarrddss  
bbaannqquueett  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg..    OOuutt  ooff  aarreeaa  bbooaattss  
ddeeppaarrtt  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  aatt  BBCCYYCC  ppeerr  aarrrraannggeemmeenntt  wwiitthh  CClluubb  ppeerr  
iinnssttrruuccttiioonnss..  

OObbsseerrvveerrss::  PPrroovviiddeedd  bbyy  sskkiippppeerr,,  hhoowweevveerr  ssoommeettiimmeess  aassssiiggnneedd  
ffrroomm  aa  ppooooll  bbyy  CClluubb  aatt  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg..  

DDrreessss::  FFrriiddaayy::  nneeaatt  ccaassuuaall;;  SSaattuurrddaayy  bbaannqquueett::  bbllaazzeerr  &&  ttiiee..  

AAddddiittiioonnaall::    FFrriiddaayy  ddiinnnneerr,,  SSaattuurrddaayy  lluunncchh  &&  SSuunnddaayy  bbrruunncchh  
aavvaaiillaabbllee  aatt  CClluubb..    
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CCRRAAIIGG  RRAALLLLYY  
  

TThhee  CCrraaiigg  RRaallllyy  iiss  tthhee  lloonnggeesstt  aanndd  oollddeesstt  oonn  tthhee  SSCCCCAA  ccaalleennddaarr..    TThhee  
RRaallllyy  aaccttuuaallllyy  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  sseeppaarraattee  rraalllliieess,,  tthhee  rreessuullttss  ooff  wwhhiicchh  
aarree  ccoommbbiinneedd  ttoo  yyiieelldd  aann  oovveerraallll  ssccoorree  ffoorr  tthhee  RRaallllyy..    DDuuee  ttoo  tthhee  
ppllaannnniinngg,,  pprreeppaarraattiioonn,,  aanndd  ddiissttaannccee  iinnvvoollvveedd,,  tthhee  CCrraaiigg  iiss  oonnllyy  rruunn  oonn  
eevveenn  nnuummbbeerreedd  yyeeaarrss..    TThhee  oovveerraallll  ddiissttaannccee  wwoouulldd  eexxcceeeedd  tthhee  
ddaayylliigghhtt  hhoouurrss  ffoorr  sslloowweerr  bbooaattss  ssoo  tthhee  rraallllyy  iiss  bbrrookkeenn  iinnttoo  ttwwoo  mmaajjoorr  
lleeggss..    OOnn  FFrriiddaayy  tthhee  ffiirrsstt  lleegg  bbeeggiinnss  iinn  LLoonngg  BBeeaacchh  aanndd  ttrraavveellss  ttoo  
OOcceeaannssiiddee  wwhheerree  wwee  aarree  wweellccoommeedd  bbyy  OOcceeaannssiiddee  YYaacchhtt  CClluubb  aatt  tthheeiirr  
ddoocckkss..    OOnn  SSaattuurrddaayy  tthhee  sseeccoonndd  lleegg  rruunnss  ffrroomm  OOcceeaannssiiddee  ttoo  SSaann  
DDiieeggoo  wwhheerree  wwee  ttiiee  uupp  aatt  tthhee  ddoocckkss  aatt  SSaann  DDiieeggoo  YYaacchhtt  CClluubb..  
  
TThhee  ppooppuullaarriittyy  ooff  tthhee  rraallllyy  iiss  dduuee  iinn  ppaarrtt  ttoo  tthhee  eexxtteennddeedd  ddeessttiinnaattiioonn  
aanndd  aaddddiittiioonnaallllyy  ttoo  tthhee  sseeccuurriittyy  aaffffoorrddeedd  iinn  kknnoowwiinngg  tthhaatt  hheellpp  iiss  
nneevveerr  ffaarr  aawwaayy  wwhheenn  ttrraavveelliinngg  wwiitthh  aa  ggrroouupp  ooff  eexxppeerriieenncceedd  aanndd  
kknnoowwlleeddggeeaabbllee  yyaacchhttssmmeenn..    
  
AAwwaarrddss  aarree  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  wwiinnnneerrss  ooff  tthhee  FFrriiddaayy  DDoonnaallddssoonn  lleegg  aatt  
aa  ddiinnnneerr  aatt  OOcceeaannssiiddee  YYaacchhtt  CClluubb..      TThhee  sseeccoonndd  CCoorrrreeddoorreess  lleegg  
ttrroopphhiieess  aanndd  tthhee  CCrraaiigg  oovveerraallll  ttrroopphhiieess  ffoorr  tthhee  sskkiippppeerr  hhaavviinngg  tthhee  
bbeesstt  ccoommbbiinneedd  ssccoorree  ffrroomm  tthhee  ttwwoo  lleeggss  aarree  pprreesseenntteedd  aatt  aa  bbaannqquueett  
SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg  aatt  tthhee  SSaann  DDiieeggoo  YYaacchhtt  CClluubb..  
  
IItt  iiss  ooff  hhiissttoorriiccaall  iinntteerreesstt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  iinn  tthhee  11998800ss  aanndd  9900ss  tthhee  
CCrraaiigg  RRaallllyy  ccoonnttiinnuueedd  oonn  ttoo  aanndd  tteerrmmiinnaatteedd  iinn  EEnnsseennaaddaa..    AAlltthhoouugghh  nnoott  
ooffffiicciiaallllyy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  CCrraaiigg  oorr  SSCCCCAA,,  mmoosstt  ooff  tthhee  sskkiippppeerrss  tthheenn  
lleefftt  EEnnsseennaaddaa  ffoorr  tthhee  ccoovvee  aatt  SSoouutthh  TTooddooss  SSaannttooss  IIssllaanndd..    TThheerree  
tthheeyy  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  wwhhiimmssiiccaall  TTooddooss  SSaannttooss  
YYaacchhtt  CClluubb..    AAccttiivviittiieess  iinncclluuddeedd  ooppeenniinngg  ddaayy  cceerreemmoonniieess,,  ddiinngghhyy  
rraalllliieess,,  ccoocckkttaaiill  ppaarrttiieess,,  tthhee  FFrraannkkiiee  AAvvaalloonn  BBeeaacchh  PPaarrttyy  aanndd  ootthheerr  
ppllaayyffuull  eevveennttss..    IInn  11999966  tthhee  CCoovvee  wwaass  cclloosseedd  bbeeccaauussee  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  
aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  OOppeenniinngg  DDaayy  wwaass  hheelldd  oonn  tthhee  ddoocckk  aatt  tthhee  EEnnsseennaaddaa  
MMaarriinnaa..    FFuuttuurree  aaccttiivviittiieess  ffoorr  tthhee  TTSSYYCC  rreemmaaiinn  ttoo  bbee  ddiissccoovveerreedd..    
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CCRRAAIIGG  DDOONNAALLDDSSOONN  LLEEGG  
  

TThhee  ffiirrsstt  oorr  DDoonnaallddssoonn  LLeegg  ooff  tthhee  CCrraaiigg  RRaallllyy  ttrraavveellss  ffrroomm  LLoonngg  
BBeeaacchh  ttoo  OOcceeaannssiiddee  HHaarrbboorr,,  aa  ddiissttaannccee  ooff  aabboouutt  5500  mmiilleess..    TThhuurrssddaayy  
nniigghhtt  bbeerrtthhiinngg  pprriioorr  ttoo  tthhee  DDoonnaallddssoonn  iiss  aatt  LLoonngg  BBeeaacchh  YYaacchhtt  CClluubb  iiff  
nneeeeddeedd..  SSlliippss  ffoorr  FFrriiddaayy  nniigghhtt  aarree  aarrrraannggeedd  aatt  tthhee  OOcceeaannssiiddee  YYaacchhtt  
CClluubb..    TThhee  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg  iiss  hheelldd  aatt  LLoonngg  BBeeaacchh  YYaacchhtt  CClluubb  oonn  
TThhuurrssddaayy  eevveenniinngg  aanndd  tthhee  ttrroopphhyy  aawwaarrddss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ""lleegg""  aarree  ggiivveenn  
aatt  aa  bbaannqquueett  aatt  OOcceeaannssiiddee  YYaacchhtt  CClluubb  oonn  FFrriiddaayy  eevveenniinngg..      
  
RRaallllyy::  CCrraaiigg  DDoonnaallddssoonn  

DDaattee::  FFrriiddaayy,,  ffoolllloowwiinngg  JJuullyy  FFoouurrtthh  wweeeekkeenndd  oorr  aa  wweeeekk  
llaatteerr..  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann    ((wwhheenn  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  CCoorrrreeddoorreess))..  

HHoosstt::    LLoonngg  BBeeaacchh  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  RRuunnss  ffrroomm  LLoonngg  BBeeaacchh  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ccooaasstt  ffiinniisshhiinngg  
aatt  tthhee  OOcceeaannssiiddee  eennttrraannccee..    AApppprrooxxiimmaattee  
ddiissttaannccee::  5500  NNMM..  

SScchheedduullee::  OOuutt--ooff--aarreeaa  vveesssseellss  aarrrriivvee  aatt  LLBBYYCC  sslliippss  TThhuurrssddaayy  
aafftteerrnnoooonn..      SSkkiippppeerrss  mmeeeettiinngg  aatt  YYaacchhtt  CClluubb  
TThhuurrssddaayy  eevveenniinngg..    BBooaattss  ddeeppaarrtt  eeaarrllyy  FFrriiddaayy  
mmoorrnniinngg,,  aarrrriivviinngg  OOcceeaannssiiddee  mmiidd--aafftteerrnnoooonn..    
AAwwaarrddss  bbaannqquueett  aatt  OOcceeaannssiiddee  YYCC..  FFrriiddaayy  eevveenniinngg..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  TThhuurrssddaayy  aatt  LLBBYYCC  iiff  rreeqquuiirreedd  aanndd  FFrriiddaayy  aatt  
OOcceeaannssiiddee  YYCC  bbyy  rreesseerrvvaattiioonn  ppeerr  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  TThhuurrssddaayy::  ccaassuuaall  yyaacchhttiinngg  aattttiirree;;  FFrriiddaayy  ddiinnnneerr::  
bbllaazzeerrss  pprreeffeerrrreedd..  
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CCRRAAIIGG  CCOORRRREEDDOORREESS  ddee  BBAAJJAA  LLEEGG  
  

TThhee  CCoorrrreeddoorreess  iiss  tthhee  sseeccoonndd  ""lleegg""  ooff  tthhee  CCrraaiigg  RRaallllyy..    IItt  rruunnss  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500  mmiilleess  ffrroomm  OOcceeaannssiiddee  ttoo  SSaann  DDiieeggoo  oonn  SSaattuurrddaayy  
ffoolllloowwiinngg  tthhee  CCrraaiigg  DDoonnaallddssoonn  LLeegg..  TThhee  ttrroopphhyy  aawwaarrddss  ffoorr  tthhee  
CCoorrrreeddoorreess  aanndd  tthhee  CCrraaiigg  OOvveerraallll  aarree  pprreesseenntteedd  aatt  aa  ccoocckkttaaiill  ppaarrttyy  
aanndd  bbaannqquueett  hheelldd  aatt  tthhee  SSaann  DDiieeggoo  YYaacchhtt  CClluubb  oonn  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg..      
  
RRaallllyy::  CCoorrrreeddoorreess  ddee  BBaajjaa  ((RRaacceerrss  ooff  BBaajjaa))  

DDaattee::  SSaattuurrddaayy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  CCrraaiigg  DDoonnaallddssoonn..  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann,,  ((wwhheenn  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  tthhee  CCrraaiigg  DDoonnaallddssoonn))  

HHoosstt::    SSCCCCAA  

VVeennuuee::  SSttaarrttss  aatt  OOcceeaannssiiddee  eennttrraannccee  bbuuooyy,,  pprroocceeeeddss  
ssoouutthh  mmaarrkkiinngg  ppooiinnttss  aalloonngg  tthhee  sshhoorreelliinnee,,  rroouunnddss  
SSaann  DDiieeggoo  ooffffsshhoorree  eennttrraannccee  bbuuooyy,,  pprroocceeeeddss  
tthhrroouugghh  tthhee  eennttrraannccee  cchhaannnneell  aanndd  ffiinniisshheess  aatt  aa  
bbuuooyy  ooffff  ooff  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  SShheelltteerr  IIssllaanndd..    
AApppprrooxxiimmaattee  ddiissttaannccee::  4400  NNMM..  

SScchheedduullee::  SSkkiippppeerrss  mmeeeettiinngg  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  DDoonnaallddssoonn  LLeegg  
mmeeeettiinngg  aatt  LLBBYYCC  oonn  TThhuurrssddaayy  EEvveenniinngg..    SSuubbmmiitt    
aannyy  llaasstt  mmiinnuuttee  cchhaannggeess  ttoo  lloogg  oonn  ddoocckk  aatt  OOYYCC  oonn  
FFrriiddaayy  aafftteerrnnoooonn..    DDeeppaarrtt  OOcceeaannssiiddee  SSaattuurrddaayy  
mmoorrnniinngg  aarrrriivviinngg  iinn  SSaann  DDiieeggoo  SSaattuurrddaayy  aafftteerrnnoooonn..    
AAwwaarrddss  bbaannqquueett  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg  aatt  SSaann  DDiieeggoo  
YYaacchhtt  CClluubb..    RReettuurrnn  hhoommee  aatt  sskkiippppeerr’’ss  ddiissccrreettiioonn  
((SSaann  DDiieeggoo  uussuuaallllyy  ppeerrmmiittss  ffoouurr  ddaayy  ddoocckk  ssttaayy))..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  aatt  SSDDYYCC  aassssiiggnneedd..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg  bbaannqquueett::  bbllaazzeerrss  ((ttiieess  
ttrraaddiittiioonnaall))..  

AAddddiittiioonnaall::    SSuunnddaayy  bbrruunncchh  aanndd  ddiinnnneerr  aavvaaiillaabbllee  aatt  SSDDYYCC..    
RReessttaauurraannttss  wwiitthhiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee..    
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KKAAHHLLOO  
  

TThhee  HHoollllyywwoooodd  YYaacchhtt  CClluubb  hhoosstteedd  KKaahhlloo  RRaallllyy  ttrraavveellss  ffrroomm  tthhee  
LLAA//LLoonngg  BBeeaacchh  HHaarrbboorr  aarreeaa  ttoo  aa  ppooiinntt  eenn--rroouuttee..  ttoo  CCaattaalliinnaa  WWeesstt  
EEnndd  wwhheerree  iitt  jjooiinnss  tthhee  DDeell  MMaarr  RRaallllyy..    IItt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ffeeeeddeerr  ttoo  
tthhee  DDeell  MMaarr..  
  
RRaallllyy::  KKaahhlloo  

DDaattee::  FFrriiddaayy,,  mmiidd--AAuugguusstt  

TTyyppee::  FFeeeeddeerr  ttoo  tthhee  DDeell  MMaarr  

HHoosstt::  HHoollllyywwoooodd  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::    LLAA//LLoonngg  BBeeaacchh  HHaarrbboorr  ttoo  aa  ppooiinntt  eenn--rroouuttee..  ttoo  
CCaattaalliinnaa  WWeesstt  EEnndd  

SScchheedduullee::  NNoo  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg..    RRaallllyy  iiss  rruunn  FFrriiddaayy  mmoorrnniinngg,,  
jjooiinniinngg  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  DDeell  MMaarr  wwiitthh  oovveerraallll  
ttrraavveell  aarrrriivviinngg  CCaatt..  HHaarrbboorr  eeaarrllyy  aafftteerrnnoooonn..    
AAwwaarrddss  pprreesseenntteedd  aatt  aa  bbaarrbbeeccuuee  ddiinnnneerr  hheelldd  aatt  
tthhee  DDeell  RReeyy  YYaacchhtt  CClluubb  oouutt--ssttaattiioonn  FFrriiddaayy  eevveenniinngg..    
AAlltthhoouugghh  tthheerree  aarree  nnoo  ffuurrtthheerr  ooffffiicciiaall  aaccttiivviittiieess  
ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  RRaallllyy,,  sskkiippppeerrss  ttyyppiiccaallllyy  llaayy  oovveerr  
oonn  SSaattuurrddaayy  aanndd  rreettuurrnn  oonn  SSuunnddaayy..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  BBooaattiinngg  ccaassuuaall..  

AAddddiittiioonnaall::    OOuutt--ssttaattiioonn  ffaacciilliittiieess  ttyyppiiccaallllyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  
ccoonntteessttaannttss  uussee  oonn  SSaattuurrddaayy..    FFoooodd  aanndd  ssuupppplliieess  
aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  IIsstthhmmuuss..  
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DDEELL  MMAARR  

  
TThhee  DDeell  MMaarr  RRaallllyy  ttrraavveellss  ffrroomm  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  PPooiinntt  VViicceennttee  ttoo  
CCaattaalliinnaa  HHaarrbboorr  oonn  tthhee  oocceeaann  ssiiddee  ooff  tthhee  iisstthhmmuuss  aatt  CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd..    
IItt’’ss  ppooppuullaarriittyy  pprroobbaabbllyy  sstteemmss  ffrroomm  tthhee  ttyyppiiccaallllyy  ssuuppeerrbb  wweeaatthheerr  
tthhiiss  ttiimmee  ooff  yyeeaarr,,  tthhee  sseeeemmiinnggllyy  ttrrooppiiccaall  iissllaanndd  aammbbiiaannccee  ooff  CCaatt..  
HHaarrbboorr,,  aanndd  tthhee  ffrreeee  ddaayy  oonn  SSaattuurrddaayy  ffoorr  lloouunnggiinngg,,  ffiisshhiinngg  oorr  ootthheerr  
eelleeccttiivvee  aaccttiivviittiieess..  
  
RRaallllyy::  DDeell  MMaarr  

DDaattee::  FFrriiddaayy,,  mmiidd--AAuugguusstt  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann  

HHoosstt::  DDeell  RReeyy  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  CCoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  KKaahhlloo  RRaallllyy  ttoo  WWeesstt  EEnndd  tthheenn  
aalloonngg  tthhee  bbaacckk  ssiiddee  ooff  CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd  ttoo  CCaattaalliinnaa  
HHaarrbboorr..    

SScchheedduullee::  NNoo  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg..    RRaallllyy  iiss  rruunn  FFrriiddaayy,,  aarrrriivviinngg  
CCaatt..  HHaarrbboorr  eeaarrllyy  aafftteerrnnoooonn..    AAwwaarrddss  pprreesseenntteedd  
aatt  aa  bbaarrbbeeccuuee  ddiinnnneerr  hheelldd  aatt  tthhee  DDeell  RReeyy  YYaacchhtt  
CClluubb  oouutt--ssttaattiioonn  FFrriiddaayy  eevveenniinngg..    AAlltthhoouugghh  tthheerree  
aarree  nnoo  ffuurrtthheerr  ooffffiicciiaall  aaccttiivviittiieess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  
RRaallllyy,,  sskkiippppeerrss  ttyyppiiccaallllyy  llaayy  oovveerr  oonn  SSaattuurrddaayy  aanndd  
rreettuurrnn  oonn  SSuunnddaayy..      

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  BBooaattiinngg  ccaassuuaall..  

AAddddiittiioonnaall::    DDRRYYCC  oouutt--ssttaattiioonn  ffaacciilliittiieess  ttyyppiiccaallllyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  
ccoonntteessttaannttss  uussee  oonn  SSaattuurrddaayy..    FFoooodd  aanndd  ssuupppplliieess  
aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  IIsstthhmmuuss..    
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SSCCOOTTTT  RRAALLLLYY  
  

TThhee  TToomm  SSccootttt  MMeemmoorriiaall  RRaallllyy  wwaass  ccrreeaatteedd  aass  aa  ffeeeeddeerr  ttoo  tthhee  
RRaammsseeyy..    IItt  ttyyppiiccaallllyy  rruunnss  ffrroomm  tthhee  LLooss  AAnnggeelleess//LLoonngg  BBeeaacchh  aarreeaa  ttoo  
IIsstthhmmuuss  HHaarrbboorr  oonn  tthhee  MMaaiinnllaanndd  ssiiddee  ooff  CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd  aatt  TTwwoo  
HHaarrbboorrss..    FFrriiddaayy  nniigghhtt  mmoooorriinnggss  aatt  IIsstthhmmuuss  HHaarrbboorr  aarree  ttyyppiiccaallllyy  nnoo--
pprroobblleemm  oonn  tthhiiss  ddaattee..    AA  ddoo--iitt--yyoouurrsseellff  bbaarrbbeeccuuee  aatt  oonnee  ooff  tthhee  ffiirree  
ppiittss  aasshhoorree  iiss  tthhee  sseettttiinngg  ffoorr  tthhee  aawwaarrddss  pprreesseennttaattiioonn..  
  
RRaallllyy::  SSccootttt  RRaallllyy  

DDaattee::  FFrriiddaayy,,  mmiidd--SSeepptteemmbbeerr  pprriioorr  ttoo  RRaammsseeyy..  

TTyyppee::  FFeeeeddeerr  ttoo  tthhee  RRaammsseeyy..  

HHoosstt::    SShhoorreelliinnee  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  DDeeppaarrttss  vviicciinniittyy  LLooss  AAnnggeelleess//LLoonngg  BBeeaacchh  aanndd  
pprroocceeeeddss  ccrroossss--cchhaannnneell  ttoo  IIsstthhmmuuss  HHaarrbboorr..  

SScchheedduullee::  NNoo  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg..    RRaallllyy  hhaass  ooppeenn  ssttaarrtt  ttiimmee  ttoo  
bbee  cchhoosseenn  bbyy  sskkiippppeerr  ttoo  ffiinniisshh  bbyy  eeaarrllyy  aafftteerrnnoooonn  
oonn  FFrriiddaayy..    AAwwaarrddss  pprreesseenntteedd  aatt  bbaarrbbeeccuuee  aasshhoorree  
aatt  IIsstthhmmuuss  FFrriiddaayy  eevveenniinngg..  

MMoooorraaggee::  MMoooorriinngg  ccaannss  aatt  IIsstthhmmuuss  aarree  ttyyppiiccaallllyy  aavvaaiillaabbllee..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  CCaassuuaall  bbooaattiinngg  aattttiirree,,  bbrriinngg  wwaarrmm  jjaacckkeett..  

AAddddiittiioonnaall::    BBrriinngg  ffoooodd  aanndd  ddrriinnkk  ffoorr  tthhee  bbaarrbbeeccuuee..    FFoooodd  &&  
ssuupppplliieess  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  IIsstthhmmuuss..  
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RRAAMMSSEEYY  
  
TThhee  RRaammsseeyy  RRaallllyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  lloonnggeesstt  rruunnnniinngg  RRaalllliieess  iinn  SSoouutthheerrnn  
CCaalliiffoorrnniiaa..    IItt  iiss  uunniiqquuee  bbeeccaauussee  iitt  cciirrccuummnnaavviiggaatteess  CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd,,  
ssttaarrttiinngg  aatt  tthhee  IIsstthhmmuuss  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  ccoouunntteerrcclloocckkwwiissee  aarroouunndd  tthhee  
bbaacckkssiiddee  aanndd  ffiinniisshhiinngg  nneeaarr  AAvvaalloonn..    TThhee  ccoouurrssee  iiss  eessppeecciiaallllyy  
cchhaalllleennggiinngg  oowwiinngg  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  bbuuooyyss  aanndd  aallll  mmaarrkkss  
ttoo  bbee  ccaalllleedd  aarree  ffeeaattuurreess  oonn  tthhee  sshhoorreelliinnee..    CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd  YYaacchhtt  
CClluubb  mmaakkeess  rreesseerrvveedd  mmoooorriinnggss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aallll  ppaarrttiicciippaanntt  sskkiippppeerrss..    
AAvvaalloonn  HHaarrbboorr  aanndd  tthhee  aawwaarrddss  bbaannqquueett  aatt  tthhee  CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd  YYaacchhtt  
CClluubb  ffaacciilliittyy  aarree  ffaavvoorriitteess  ooff  aallll..  
  
RRaallllyy::  RRaammsseeyy  

DDaattee::  SSaattuurrddaayy,,  mmiidd--SSeepptteemmbbeerr  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann  

HHoosstt::    CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  AApppprrooxxiimmaatteellyy  3355  NNMM  ccoouurrssee  ccoommmmeenncciinngg  aatt  
IIsstthhmmuuss  HHaarrbboorr,,  CCaattaalliinnaa,,  aanndd  pprroocceeeeddiinngg  aarroouunndd  
tthhee  WWeesstt  EEnndd,,  ppaasstt  CCaatt  HHaarrbboorr,,  ppaasstt  BBeenn  WWeessttoonn  
PPooiinntt,,  aarroouunndd  tthhee  EEaasstt  EEnndd,,  aanndd  ffiinniisshhiinngg  aatt  
AAvvaalloonn..  

SScchheedduullee::  NNoo  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg..    TTuurrnn  iinn  pprreeddiicctteedd  llooggss  aatt  tthhee  
IIsstthhmmuuss  oonn  FFrriiddaayy  eevveenniinngg..  VVeesssseellss  ddeeppaarrtt  
IIsstthhmmuuss  SSaattuurrddaayy  mmoorrnniinngg,,  aarrrriivviinngg  aatt  AAvvaalloonn  
eeaarrllyy  SSaattuurrddaayy  aafftteerrnnoooonn..    AAwwaarrddss  bbaannqquueett  
SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg..    SSoommee  sskkiippppeerrss  lleeaavvee  SSuunnddaayy,,  
ootthheerrss  ssttaayy  uunnttiill  MMoonnddaayy..  

MMoooorraaggee::  MMoooorriinnggss  aarrrraannggeedd  bbyy  CCaattaalliinnaa  IIssllaanndd  YYCC..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  ssuuppppllyy  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvveerr..  

DDrreessss::  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg  bbaannqquueett::  yyaacchhttiinngg--ccaassuuaall..  

AAddddiittiioonnaall::  MMaannyy  ffaacciilliittiieess  aasshhoorree  aatt  AAvvaalloonn..    
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SSEEAASSOONN  CCLLOOSSEERR  
  

TThhee  SSeeaassoonn  CClloosseerr  iiss  tthhee  llaasstt  rraallllyy  ooff  tthhee  yyeeaarr  iinn  tthhee  SSCCCCAA  sseerriieess..    
RRuunnnniinngg  oouutt  ooff  tthhee  HHuunnttiinnggttoonn  HHaarrbboouurr  ssoouutthh  ooff  LLoonngg  BBeeaacchh,,  iitt  ggiivveess  
sskkiippppeerrss  oonnee  llaasstt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eexxeerrcciissee  tthheeiirr  nnaavviiggaattiioonnaall  sskkiillllss;;  
ttyyppiiccaallllyy  rruunn  iinn  tthhee  pprrootteecctteedd  wwaatteerrss  ooff  tthhee  LLAA//LLoonngg  BBeeaacchh  HHaarrbboorr..    
TThhiiss  rreellaattiivveellyy  sshhoorrtt  rraallllyy  iiss  rruunn  oonn  aa  SSaattuurrddaayy  mmoorrnniinngg  iinn  MMiidd--
OOccttoobbeerr  ffoolllloowweedd  bbyy  aann  aawwaarrddss  ddiinnnneerr  tthhaatt  eevveenniinngg  aatt  tthhee  cclluubbhhoouussee..    
HHuunnttiinnggttoonn  HHaarrbboouurr  YYaacchhtt  CClluubb  iiss  wweellll  kknnoowwnn  ffoorr  iittss  wwaarrmm  aanndd  
eeffffuussiivvee  hhoossppiittaalliittyy  mmaakkiinngg  tthhee  SSeeaassoonn  CClloosseerr  vveerryy  ppooppuullaarr  wwiitthh  
tthhoossee  wwhhoo  ppaarrttiicciippaattee..  
  
RRaallllyy::  SSeeaassoonn  CClloosseerr  

DDaattee::  SSaattuurrddaayy  iinn  mmiidd--OOccttoobbeerr..  

TTyyppee::  BBrruuggmmaann  

HHoosstt::    HHuunnttiinnggttoonn  HHaarrbboouurr  YYaacchhtt  CClluubb  

VVeennuuee::  RReellaattiivveellyy  sshhoorrtt  cclloosseedd--cciirrccuuiitt  ccoouurrssee  wwiitthhiinn  
LLAA//LLoonngg  BBeeaacchh  HHaarrbboorr  ttyyppiiccaallllyy  mmaarrkkiinngg  aa  ffeeww  ooff  
tthhee  ooiill  iissllaannddss  iinn  tthhee  HHaarrbboorr..  

SScchheedduullee::  OOuutt  ooff  aarreeaa  bbooaattss  aarrrriivvee  FFrriiddaayy  aafftteerrnnoooonn..    
SSoommeettiimmeess  sskkiippppeerrss  mmeeeettiinngg  aatt  HHHHYYCC  FFrriiddaayy  
eevveenniinngg..    OOppeenn  ssttaarrtt  rraallllyy  rruunn  SSaattuurrddaayy  mmoorrnniinngg..    
AAwwaarrddss  aatt  bbaannqquueett  SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg..    OOuutt--ooff--
aarreeaa  vveesssseellss  ddeeppaarrtt  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg..  

MMoooorraaggee::  SSlliippss  aavvaaiillaabbllee  bbyy  aarrrraannggeemmeenntt  wwiitthh  HHHHYYCC..  

OObbsseerrvveerrss::  SSkkiippppeerrss  pprroovviiddee  tthheeiirr  oowwnn,,  oorr  oobbsseerrvveerrss  aavvaaiillaabbllee  
oonn  aaddvvaannccee  rreeqquueesstt..  

DDrreessss::  YYaacchhttiinngg--ccaassuuaall,,  SSaattuurrddaayy  ddiinnnneerr::  BBllaazzeerrss      
ttrraaddiittiioonnaall,,  ttiieess  ooppttiioonnaall..  

AAddddiittiioonnaall::    FFrriiddaayy  nniigghhtt  ddiinnnneerr  aanndd  SSuunnddaayy  bbrruunncchh  aavvaaiillaabbllee  aatt  
tthhee  CClluubb..    



1177  

TTYYPPIICCAALL  RRAALLLLYY  SSCCHHEEDDUULLEE  
  

SSpprriinngg  SSeerriieess  
    
RRaallllyy  DDaattee  AArreeaa                                                      BBrruuggmmaann  
  

SSeeaassoonn  OOppeenneerr  MMaarrcchh  LLoonngg  BBeeaacchh  YYeess  
SShhuullttzz  EEaasstteerr  CCaatt  AApprriill  LL..BB..--AAvvaalloonn  YYeess  
MMaarriinnaa  CCuupp  AApprriill--MMaayy  LL..BB..--MMDDRR  NNoo  
PPrriittiikkiinn  AApprriill--MMaayy  SS..MM..  BBaayy  YYeess  
SShhaarrkkiiee  JJuunnee  LL..BB..--NNeewwppoorrtt  NNoo  
BBaahhiiaa  CCoorriinntthhiiaann  IInnvv..  JJuunnee  NNeewwppoorrtt    YYeess  
  

CCrraaiigg  RRaallllyy  
((RRuunn  oonnllyy  oonn  eevveenn  yyeeaarrss))..  

  

CCrraaiigg  DDoonnaallddssoonn  JJuullyy  LL..BB..--OOcceeaannssiiddee  YYeess**  
CCoorrrreeddoorreess  ddee  BBaajjaa  JJuullyy  OOcceeaannssiiddee--SSaann  DDiieeggoo      YYeess**  
                                                **OOvveerraallll  CCrraaiigg  ssccoorree  uusseedd  ffoorr  BBrruuggmmaann  ssccoorriinngg..    
                                                **SSccootttt  iiss  ssccoorreedd  aass  aa  BBrruuggmmaann  oonn  oodddd  yyeeaarrss..  
  
  

FFaallll  SSeerriieess  
  

KKaahhlloo  AAuugguusstt  LL..AA..HHbbrr..--ssttaarrtt  DDeell  MMaarr  NNoo  
DDeell  MMaarr  AAuugguusstt  FFiinniisshh  KKaahhlloo--CCaatt..  HHbbrr..  YYeess  
SSccootttt  SSeepptteemmbbeerr  LL..BB..--IIsstthhmmuuss  NNoo**  
RRaammsseeyy  SSeepptteemmbbeerr  IIsstthhmmuuss--AAvvaalloonn  YYeess  
SSeeaassoonn  CClloosseerr  OOccttoobbeerr  LLoonngg  BBeeaacchh      YYeess  
  
            NNoottee::  CCoonnssuulltt  ccuurrrreenntt  sscchheedduullee  ffoorr  eexxaacctt  ddaattee  aanndd  llooccaattiioonn..    
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SSCCOORRIINNGG  AANNDD  TTRROOPPHHIIEESS  
  

RRaalllliieess  aarree  ccoonndduucctteedd  uunnddeerr  tthhee  rruulleess  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  SSCCCCAA..    TThhee  
SSCCCCAA  RRuullee  BBooookk  mmaayy  bbee  ffoouunndd  oonn  tthhee  wweebbssiittee  aatt  
hhttttpp::////ssooccaallccrruuiisseerraassssoocciiaattiioonn..oorrgg//ddoowwnnllooaaddss..aassppxx..    SSccoorreess  aarree  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ccoommppuuttiinngg  tthhee  oovveerraallll  ppeerrcceenntt  ooff  eerrrroorr  ffoorr  aallll  lleeggss  ooff  
tthhee  rraallllyy  ffoorr  eeaacchh  sskkiippppeerr..    TThhee  ccoonntteessttaanntt  wwiitthh  tthhee  lloowweesstt  oovveerraallll  
ppeerrcceennttaaggee  eerrrroorr  iiss  tthhee  wwiinnnneerr..    TTrroopphhiieess  aarree  aawwaarrddeedd  ttoo  aatt  lleeaasstt  tthhee  
ttoopp  tthhrreeee  sskkiippppeerrss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aa  ttrroopphhyy  iiss  aawwaarrddeedd  ffoorr  tthhee  bbeesstt  
ssccoorree  bbyy  aa  sskkiippppeerr  iinn  tthheeiirr  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  nnaavv..  rraallllyyiinngg..    

SSccoorreess  ffrroomm  eeaacchh  rraallllyy  aarree  uusseedd  ttoo  ccoommppuuttee  ppooiinntt  ssttaannddiinnggss  ffoorr  
vvaarriioouuss  ttrroopphhyy  sseerriieess  aanndd  aawwaarrddss..    PPooiinnttss  aarree  aaccccuummuullaatteedd  ffoorr  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  aawwaarrddss::  
  

TToopp  TTeenn  TTrroopphhyy::  HHiigghheesstt  ttoottaall  ppooiinnttss  ffrroomm  eeaacchh  sskkiippppeerr''ss  bbeesstt  tteenn  
rraalllliieess..    TTeenn  ttrroopphhiieess  aarree  aawwaarrddeedd  eeaacchh  yyeeaarr..    
AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  ttoopp  tteenn  rraacciinngg  nnuummbbeerrss  ffoorr  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr  aarree  aassssiiggnneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffiinniisshh  
ppoossiittiioonnss  iinn  tthhiiss  sseerriieess  ((eexxcceepptt  BBrruuggmmaann  ##11))..  

BBrruuggmmaann  TTrroopphhyy::  HHiigghheesstt  ttoottaall  ppooiinnttss  ffrroomm  eeaacchh  sskkiippppeerrss  bbeesstt  ssiixx  
BBrruuggmmaann  rraalllliieess  ooff  tthhee  eeiigghhtt  iinn  tthhee  sseeaassoonn  sseerriieess  
((ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ssiixx  rraalllliieess  iiss  
rreeqquuiirreedd))..    TThhee  BBrruuggmmaann  TTrroopphhyy  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  
mmoosstt  pprreessttiiggiioouuss  iinn  tthhee  SSCCCCAA  sseerriieess  aanndd  tthhee  
rreecciippiieenntt  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  rruunn  uunnddeerr  tthhee  ##11  sskkiippppeerr  
nnuummbbeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr..  

BBaatthhkkee  TTrroopphhyy::  HHiigghheesstt  ttoottaall  ppooiinnttss  ffrroomm  aannyy  ttwwoo  rraalllliieess  nnoott  
eenntteerreedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  tthhrreeee  yyeeaarrss..    TThhiiss  ttrroopphhyy  iiss  
iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  nneewweerr  ccoonntteessttaanntt  aanndd  ffoorr  tthhee  
vveetteerraann  sskkiippppeerr  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  ""rreessttiinngg""..  

SSpprriinngg  SSeerriieess::  HHiigghheesstt  ttoottaall  ppooiinnttss  ffoorr  aallll  rraalllliieess  eenntteerreedd  iinn  tthhee  
SSpprriinngg  SSeerriieess..  
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SSCCOORRIINNGG  AANNDD  TTRROOPPHHIIEESS  ccoonnttdd..  
  

  

FFaallll  SSeerriieess::  HHiigghheesstt  ttoottaall  ppooiinnttss  ffoorr  aallll  rraalllliieess  eenntteerreedd  iinn  tthhee  
FFaallll  SSeerriieess..  

BBoobbrriicckk  TTrroopphhyy::  HHiigghheesstt  ttoottaall  ppooiinnttss  ffrroomm  aannyy  tthhrreeee  ooff  tthhee  llaasstt  
ffoouurr  rraalllliieess  oonn  tthhee  ccaalleennddaarr..    TThhee  BBoobbrriicckk  iiss  
iinntteennddeedd  ttoo  ssppuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ‘‘eenndd--ooff--
sseeaassoonn’’  rraalllliieess..  

LLuurriiee  TTrroopphhyy::  AAwwaarrddeedd  aannnnuuaallllyy  ttoo  tthhee  sskkiippppeerr  iinn  tthheeiirr  ffiirrsstt  yyeeaarr  
wwiitthh  tthhee  bbeesstt  oovveerraallll  ppeerrffoorrmmaannccee..  

SSttaannddiinnggss  ffoorr  sseerriieess  ttrroopphhiieess  aarree  ccoommppiilleedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  aanndd  
lliisstteedd  iinn  ee--mmaaiillss  sseenntt  ttoo  SSuubbssccrriibbiinngg  SSCCCCAA  mmeemmbbeerrss..    SSeerriieess  ttrroopphhiieess  
aarree  aawwaarrddeedd  aatt  tthhee  aannnnuuaall  SSCCCCAA  ttrroopphhyy  aawwaarrddss  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  
ddiinnnneerr  mmeeeettiinngg  ttyyppiiccaallllyy  hheelldd  iinn  DDeecceemmbbeerr..    
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SSCCCCAA  SSuubbssccrriibbiinngg  MMeemmbbeerr  AApppplliiccaattiioonn  

  
PPlleeaassee  eennrroollll  mmee  aass  aa  ssuubbssccrriibbiinngg  mmeemmbbeerr  iinn  tthhee  SSoouutthheerrnn  
CCaalliiffoorrnniiaa  CCrruuiisseerr  AAssssoocciiaattiioonn..  

  

NNaammee::    __________________________________________________________________________________________  

AAddddrreessss::    ______________________________________________________________________________________  

CCiittyy::  __________________________________________________,,  SStt::  __________,,  ZZiipp::  ________________  

SSppoouussee  oorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  ootthheerr::  __________________________________________________________  

YYaacchhtt  CClluubb::  ____________________________ee--mmaaiill::____________________________________________  

BBooaatt  NNaammee::  __________________________________________________________________________________  

HHoommee  PPhhoonnee::  ________________________________________________________________________________  

BBooaatt//CCeellll  PPhhoonnee::  __________________________________________________________________________  

  

SSuubbssccrriibbiinngg  MMeemmbbeerr  DDuueess::  NNeeww  $$00,,  RReenneewwaall  $$1100  $$________________  

SSCCCCAA  RRaacciinngg  NNuummbbeerrss::  $$1155                                                      $$________________  

SSCCCCAA  BBuurrggeeee::  $$2200              $$________________  

DDoonnaattiioonn**              $$________________  

PPlleeaassee  mmaakkee  cchheecckk  ppaayyaabbllee  ttoo  SSCCCCAA::    TToottaall::  $$________________  

  

**YYoouurr  ddoonnaattiioonn  hheellppss  ooffffsseett  eexxppeennsseess  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  qquuaalliittyy  

  ttrroopphhyy  pprrooggrraamm..  

  

MMaaiill  ttoo::  

JJooaannnnee  CCoolllliinnss  
SSCCCCAA  SSeeccrreettaarryy  
33555511  RRuunnnniinngg  TTiiddee  CCiirrccllee  
HHuunnttiinnggttoonn  BBeeaacchh,,  CCAA  9922664499  


