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Arribada al Port: VEURE PLÀNOL DEL PORT 

• Si vens amb un remolc de carretera sense llanxa, dirigeix-te a la zona de varada de remolc a través 

de l’accés de varada (EST), desenganxa el remolc i aparca el cotxe al pàrquing. El personal del 

Club t’ajudarà. Descarrega les embarcacions i dirigeix-te a la zona de varada a peu. 

• Si vens amb un remolc de carretera amb llanxa, dirigeix-te a la zona de varada de llanxes entrant al 

Club agafant tiquet, desenganxa el remolc i aparca el cotxe al pàrquing. Després, ves a posar la 

llanxa a l’aigua. Descarrega les embarcacions i entra a la zona de varada per l’accés de varada sud 

a peu. 

• Si vens amb el cotxe i l’embarcació carregada a sobre, dirigeix-te a qualsevol de les dues zones de 

pàrquing, descarrega l’embarcació i dirigeix-te a peu a la zona de varada per qualsevol dels 

accessos. 

• Un vegada a la zona de varada, ubica la teva embarcació a la zona especificada. 

 

A terra:  

• Únicament un entrenador de cada Club podrà accedir a l’Oficina de Regata per tal de confirmar 

noms, edat, classe i núm. de vela. Caldrà fer-ho abans de les 10.30 h. 

• La reunió de patrons serà a les 10.30 pel canal de radio 72 VHF, sense dret a preguntes. Qualsevol 

dubte o reclamació s’haurà de fer per correu electrònic a: esport@nauticescala.com, excepte les 

protestes. Aquestes s’hauran de presentar per escrit dins del termini establert. 

• Els resultats provisionals de cada prova es publicaran al TOA virtual a mida que es vagin acabant 

les mànigues. 

• El resultats generals i les possibles modificacions de les proves es publicaran al finalitzar el termini 

de protestes i en el cas que a posteriori s’hagin de modificar es farà tant aviat com sigui possible. 

• Les embarcacions de suport seran amarrades únicament als pantalans indicats. 

• L’horari de la Grua serà Div. de 15 a 19 h. Dis. de 9 a 11 h. i Diu. de 15 a 18 h. 

• Només s’autoritza l’assistència dels guardonats i d’un acompanyat al lliurament de guardons. 

L’acte tindrà lloc al costat de l’Oficina de Regata a les 17 h. Consulta el llistat de guardons a la 

web de la regata. 

• L’horari de l’Oficina de Regata és Div. de 15 a 19 h. Dis. de 9 a 19 h. i Diu. de 9 a 18 h. 

• Els tiquets de pàrquing caldrà recollir-los a l’Oficina de Regata dins del seu horari d’obertura. 

• El telèfon de oficina de regata: 618 77 17 38 

 

Seguretat: 

• Cal dur la mascareta posada en tot moment excepte durant la navegació. 

• La zona de varada serà parcel·lada per Clubs. VEURE PLÀNOL DE VARADA AL TOA. 

• L’accés a la zona de varada i l’Oficina de Regata serà restringida cada dia de les 10 a les 19 h. a 

regatistes, entrenadors i acompanyats registrats dins del termini establert.  

• Cal respectar la distància de seguretat. 

• La sortida a l’aigua es farà per Clubs seguint les indicacions del personal de l’AO. L’ordre es 

podrà invertir de dissabte a diumenge. 

• A l’hora de tornar a terra, les embarcacions esperaran a la bocana del port, on el personal del Club 

o jury’s donaran instruccions. 
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