NOVETATS CAMP DE REGATES CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLAÜT
MEDITERRANI 2019
Aquesta edició del Campionat de Catalunya de Llaüt Mediterrani es realitzarà en la
part final del camp de regates de Banyoles. Aquesta nova ubicació suposarà la
necessitat de complir un seguit d’instruccions que els clubs haureu de complir per
poder dur a terme el Campionat de la millor manera possible:
1.- En primer lloc s'haurà de fer la desinfecció de tot aquell material que hagi de tenir
contacte amb l'aigua de l'Estany. Per dur-la a terme s'haurà d'entrar les embarcacions
pel portal exterior del club, el que queda al costat de la pista de bàsquet.
Posteriorment s'ha de portar aquest material a la zona de competició per l'aigua, ja
que l'accés amb remolc no és possible. Un cop acabi la competició s'haurà de tornar al
club per pujar les embarcacions als remolcs.
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2.- A la zona d’arribada i canvis hi haurà un espai disponible per a la instal·lació de
carpes dels clubs, en aquest cas ÉS MOLT IMPORTANT NO ENVAIR EL CAMÍ DE
TERRA PER ON POT PASSEJAR LA GENT. Les carpes així com la resta de material
dels clubs es poden transportar amb cotxe accedint per la carretera C-150a en sentit
Besalú. L'estacionament dels vehicles està prohibit en aquesta zona, de manera que la
descàrrega s'ha de fer el més ràpid possible i traslladar els vehicles de nou a la zona
de davant el club.
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3.- S'aconsella l'accés dels esportistes i acompanyants a la zona de competició pel
camí que envolta l’Estany (hi ha una distància aproximada d’1,5 quilòmetres)
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4.- A la zona de l'arribada es durà a terme el lliurament de premis i s'instal·larà un
pontó per poder fer el canvi de les embarcacions. MOLT IMPORTANT: cal que es
doni prioritat a aquells equips que han de fer els canvis i que entre tots es faciliti el
bon funcionament d’aquest pontó.

5.- A la zona d'arribada també s'habilitaran lavabos químics i s'instal·larà un bar on es
podran comprar snacks, begudes i entrepans.
6. Al finalitzar el Campionat, els llaüts hauran de traslladar-se a la zona de davant el
club per tal de posar-los als remolcs i treure’ls de dins el recinte del club abans de les
16h. Per millor organització, els llaüts haurien d’anar a carregar-se als remolcs a
mesura que vagin finalitzant la seva participació en el Campionat.
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