FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CIRCULAR Nº 9/2012
TROFEU CLUB NÀUTIC D'ALTEA
9º REGATA LLIGA SUMMA
DATA: 29 d'abril de 2012
LLOC: Altea (Alacant)

ORGANITZACIÓ:

Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
Club Nàutic d'Altea
JURADO DE REGATES:

Col·legi de Jutges - Àrbitres de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
CATEGORIES:

Totes
DISTÀNCIES (Llaüt Mediterrani):

CADETS i VETERANS:
Eliminatòries, repesques i final 700m amb una *virada
JUVENILS i SÈNIOR:
Eliminatòries, repesques i final 1.400m amb tres *viradas
INSCRIPCIONS:

Les inscripcions de les tripulacions participants hauran de fer-les els Clubs i
Societats Esportives, havent de tenir entrada en aquesta Federació abans de les 20
hores del dia 24 d'Abril de 2012 (dimarts), no admetent-se inscripcions per telèfon,
telegrama o fax, però sí per e-mail a competiciones@fremocv.org.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Els equips que no presentin les seves inscripcions per qualsevol causa en la data i
hora indicada, no podran participar en aquesta regata.
Segons acord en la passada Assemblea (16 de Gener de 2010), el cost d'inscripció és
de 50€ per tripulació inscrita (estan exempts els clubs que organitzen regata en la
lliga de banc fix del 2011/2012). Per formalitzar la inscripció, aquesta haurà d'anar
acompanyada del justificant de pagament.
LLICÈNCIES:

Serà obligatori tenir llicència federativa i poder acreditar la identitat i edat
presentant el DNI, *NIE o passaport.
SORTEIG:

A les 19.00 hores del dia 26 d'abril de 2012 en la Federació de Rem de la Comunitat
Valenciana. Acte públic.
HORARI
CONFIRMACIONS I CANVIS:

Els delegats respectius hauran d'efectuar la confirmació de les seves tripulacions en
la reunió de Delegats. Qualsevol modificació en la composició dels equips, haurà de
ser comunicada al Jurado en el moment de la confirmació.
REUNIÓ DE DELEGATS:

A les 8.00 hores del dia 29 d'abril de 2012 en el Club Nàutic d'Altea.
COMENÇAMENT DE LA REGATA:

A les 9.00 hores del dia 29 d'abril de 2012.
COMITÈ DE REGATA:

Quedarà format en la reunió de delegats de la forma següent:
- President de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana o persona en qui
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delegui.
- President del Club Nàutic d'Altea o persona en qui delegui.
- President del Jurado.
El Comitè de Regates en tot moment podrà modificar i donar noves instruccions,
quan causes convenients ho aconsellin, sobre quant es recull en aquesta circular,
sent qui determini si escau o no la participació d'un Club, tripulació o *remero/a.
En tot allò no especificat en la present circular s'aplicarà la normativa vigent.
NOTA INFORMATIVA

• Els cotxes particulars es podran aparcar en el pàrquing del club i la primera meitat
de la zona del moll de ponent (far vermell).
• Els clubs tindran una zona habilitada en el varadero per deixar els remolcs. Els
vehicles que porten els remolcs estacionaran fora de la zona de varadero.
• Totes les embarcacions es botaran per la rampa del varadero.
• Totes les embarcacions tindran assignat un amarri. La rampa només s'utilitzarà per
fer canvis de tripulació durant el transcurs de la regata i mai per amarrar-se a ella.
• S'organitzarà un catering (beguda, fruita i pasta) que se servirà entre les 11:00h i
les 14:00h.
• Per a la protecció del llaüt es prega als clubs participants que vengen proveïts de
dos defenses i caps de proa i popa.
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