
                                                                                                                                                                           

 

 

 

Arribada al Port:  
• Si vens amb vehicle dirigeix-te a l’oficina de regata a confirmar la teva inscripció. Consulta la seva 

ubicació al plànol del port. 

• A l’oficina de regata disposaràs de tiquets gratuïts pel pàrquing, un tiquet per cada dia. 

• Si arribes amb embarcació recorda que has de fer el registre prèviament, encara que sigui el mateix 

dia de la regata, així et podrem atendre millor. Consulta el registre al TOA de la Regata. 

 

 

Oficina de Regata: VEURE PLÀNOL DEL PORT 
• Cada embarcació haurà de confirmar noms, classe i núm. de vela abans de les 10.00 h de dissabte 

dia 7/5/2022 

• La reunió de patrons serà a les 10.00 h del dia 7/5/2022. 

• 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. 
• L’acte de lliurament de guardons serà al costat de l’Oficina de Regata a les 10 h. Consulta el llistat 

de guardons a la web de la regata. 

• Consulta el grups definitius un cop tancat el termini d’inscripció. Aquests es publicaran el dijous 

dia 5 de maig de 2022. 

• L’horari de l’Oficina de Regata Dis. de 9 a 19 h. i Diu. de 9 a 11 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: 
• La regata serà retransmesa en directe a través del programa Estela i caldrà portar el telèfon mòbil 

carregat al 100% o preferible connectat a l’embarcació. 
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