1ª Regata de la XVII Lliga Catalana de Llagut

Lloc: Arenys de Mar, Platja de la Picòrdia
Data: 16/06/2019, de 09:00 a 14:00 hores
Organitza: Federació Catalana de Rem i Club Rem Arenys
Reunió delegats: a les 08:00 hores a la zona de jutges.
Responsables:
Núria Rosales 630213963

Marc Pujol 687578877

Guillem Cuspinera 649133174

Joan Garcia 607820355

COM ARRIBAR:
SUD: Per AP-7 o AP-7 i C-32
Els que vingueu del Sud per l’autopista C32 agafeu sortida Arenys de Mar – N-II. Un
cop sigueu a la N-II heu d’anar direcció Girona, fins a arribar a l’entrada del Port
d’Arenys. Seguiu les indicacions LLAGUT que trobareu fins a la Platja de la Picòrdia.
NORD: AP-7 o AP-7 i C-61
Els que vingueu del Nord agafeu sortida Canet – N-II . Un cop sigueu a la N-II agafeu
direcció Barcelona. Abans d’entrar al poble d’Arenys veureu a mà esquerra les
indicacions de l’entrada del Port d’Arenys.

APARCAMENTS I REMOLCS
A la Platja de la Picòrdia hi ha un ampli aparcament de pagament.
Els cotxes que portin remolc amb llagut tindran accés gratuït sempre que surtin
abans de les 15:00 hores, avisant un responsable del club per fer el pagament al
caixer; en cas contrari haureu d’assumir la despesa de l’aparcament.
Els busos hauran de descarregar els vogadors a l'entrada del port i anar a aparcar
bé a les zones d’aparcament lliure que hi ha al Port o a les platges de Ponent.

DESCARREGA DE LLAGUTS
Els Llaguts es descarregaran a la zona del contradic del Port.
Els vehicles entraran per l’aparcament de la Platja de La Picòrdia i es dirigiran
cap al contradic del port seguin indicacions; un cop descarregats els llaguts, els
remolcs es deixaran en el sorral sota restaurant Amarre, i els cotxes a
l’aparcament.

A

LAVABOS I DUTXES
Dutxes i WC químics a la Platja on es farà la competició.
Servei de lavabos a la zona del Port.
AIGUA I FRUITA



Hi haurà aigua i fruita per a totes les tripulacions.
Servei de bar a les guinguetes instal·lats a la Platja.

