El CLUB MARÍTIM PORT GINESTA, per delegació de la Federació Catalana de
Vela, es complau en anunciar i organitzar la celebració del CAMPIONAT DE
CATALUNYA de CREUERS ORC 2018 – V TROFEU SAILING MEETING, per a iots
de la Classe Creuer sota el sistema de mesurament ORC.
El Campionat se celebrarà els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2018, en aigües properes a Port
Ginesta. Hi hauran proves els dies 7 i 8 d’abril. Podran participar iots amb certificat
ORC vigents pel 2018.
Les inscripcions es faran omplint el formulari online, que es pot trobar a la pàgina web
www.sailingmeeting.com i www.clubmaritimportginesta.com.
Programa esportiu:
Divendres 6 d´abril: 10:00h a 19:00h Registre participants
Dissabte 7 d´abril:

09:30h
10:30h
11:00h
13:00h

Obertura Oficina de Regata
Esmorzar de la Regata
Reunió de patrons
Senyal atenció 1ª prova del dia

Diumenge 8 d´abril: 10:30h Esmorzar de la Regata
12:00h Senyal atenció 1ª prova del dia
Cloenda i lliurament de trofeus
Està previst un màxim de 4 proves (Barlovent-Sotavent) per les classes ORC. Hi haurà
un descart amb 4 proves vàlides.
Per la classe ORC Promoció, està previst un màxim de 2 proves, una per dia. No
s’aplicarà descart.
El Campionat serà vàlid amb una prova vàlida per totes les classes.
Els amarraments per les embarcacions que no siguin del Club Marítim Port Ginesta
des del 30 de març fins el 15 d’abril de 2018 ambdós inclosos, seran gratuïts i ocupats
sota la responsabilitat de l´armador o patró de cada embarcació participant.
Port Ginesta assignarà els amarraments en funció de les mesures i calat de les
embarcacions participants, garantint un calat en condicions meteorològiques normals
de 1016 mb un mínim de 3 metres de calat. Les embarcacions de més de 3 metres de
calat hauran de comunicar-ho expressament a l´Organització per estudiar la
possibilitat d´assignar un amarratge en una zona del port amb calat extraordinari.
S’informa de que el moll de la gasolinera té un calat màxim de 2.5 metres.
A la web www.clubmaritimportginesta.com i www.sailingmeeting.com es podrà consultar
amb més detall informació general de la regata i dels actes socials programats.
Hi haurà una zona d’aparcament gratuït a Port Ginesta pels vehicles dels participants.
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