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Portomarin, 8 e 9 de xuño de 2019
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Sr. Presidente do Club:
Remitímoslle ANUNCIO DE REGATA das clases SNIPE e LASER que se celebrará en
Portomarín, Lugo (río Miño, encoro de Belesar), os días 8 e 9 de xuño de 2019, para que llelo
comunique ós interesados do seu Club, lembrándolles que dispoñemos de aloxamento gratuíto para aqueles que se inscriban antes das 24:00 horas do luns 3 de xuño.
Os que desexen máis información poden dirixirse ó seguinte teléfono:
696 102 236 (Miguel)
A inscrición anticipada é imprescindible para os que queiran dispoñer de aloxamento gratuíto. Para iso debe realizarase mediante a paxina Sailing Control, correo electrónico:
https://scoring.sailingcontrol.com/public/showInscripcion.action?r=3944&c=1459&f
=12&h=a3be695020f6e3c08441aed1971cda5b
c.n.xacobeo@gmail.com
Ou ó enderezo postal:
Club Náutico Xacobeo de Portomarín
Rúa de Compostela 27, bis, 1ºB
27170 PORTOMARIN (Lugo)
…antes das 24:00 horas do luns 3 de xuño para os queiran dispoñer de aloxamento
gratuíto, podendo suplir esta coa confirmación telefónica, aínda que a inscrición se cubra
xusto antes da regata.
O aloxamento proporcionarase no albergue xuvenil de Portomarín polo que se recomenda traer saco de durmir, dada a afluencia de peregrinos ao Camiño de Santiago, é especialmente importante que os participantes interesados noutro aloxamento reserven con
antelación ou nolo comuniquen o antes posible, co límite inaprazable das 24 horas do luns 3
de xuño.
Sen máis reciba un atento saúdo, José Miguel Rodríguez Pérez, Presidente do C. N.
Xacobeo de Portomarín.
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XVI TROFEO XACOBEO
VILA DE PORTOMARÍN
SNIPE - LASER
Días 8 e 9 de Xuño de 2019

ANUNCIO DE REGATA
O “XV Trofeo Xacobeo Vila de Portomarín” celebrarase os días 8 e 9 de xuño de 2019 en Portomarín para as embarcacións das clases SNIPE e LASER, organizado polo Club Náutico Xacobeo de Portomarín.
1. REGRAS.
A regata rexerase polo Regulamento de Regatas a Vela da I.S.A.F 2017-2020 (RRV), prescricións da R.F.E.V., Regras da Clase e as Instrucións de Regata.
2. INSCRIPCIÓNS.
A inscrición, e de balde, realizarase mediante a paxina Sailing Control:
https://scoring.sailingcontrol.com/public/showInscripcion.action?r=3944&c=1459&f=12&h=
a3be695020f6e3c08441aed1971cda5b
Os regatistas estarán en posesión da Licenza Federativa de Deportista en vigor.
Regatistas estranxeiros deberán acreditar que teñen un seguro de responsabilidade civil e de
accidentes que cubra en competición.
3. DATAS E HORAS.
Ás 10:30 do día 8 de xuño abrirase o rexistro de participantes e a saída da primeira proba
será ás 13:00 horas, sendo o número de probas programadas de tres (3), aínda que si as
condicións o permiten, podería realizarse unha cuarta manga.
A saída da primeira proba do día 9 de xuño será ás 12:00 horas, sendo o número de probas
programadas de unha (1).
4. PREMIOS.
Haberá trofeos para as tres primeiras tripulacións de cada clase e agasallos para tódolos participantes.
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5. RESPONSABILIDADE
Tódolos que participan nesta regata fano baixo o seu propio risco e responsabilidade.
O Comité Organizador ou calquera persoa ou organismo involucrado na organización do
evento rexeita responsabilidade algunha por perdas, danos, lesións ou molestias que puideran acaecer a persoas ou cosas, tanto en terra como nas augas do encoro, como consecuencia da participación nas probas amparadas por este anuncio de Regata.
Chámase a atención sobre da Regra Fundamental 4, Decisión de Regatear, da Parte 1 do RRV
que establece: “É da exclusiva responsabilidade dun barco decidir si participa nunha proba
ou se continua en regata”.
6. O presente Anuncio de Regata poderá ser trocado en calquera momento por parte do
Comité Organizador debido a causas de forza maior ou si fose de interese propio para o bo
funcionamento da Regata.
7. ALOXAMENTO.
Darase aloxamento gratuíto para as noites dos días 7 e 8 de xuño a tódolos regatistas que se
despracen de lonxe e se inscriban antes das 24 horas do día 3 de xuño.
IMPORTANTE: O aloxamento proporcionarase no albergue xuvenil de Portomarín polo que
se recomenda traer saco de durmir, dada a afluencia de peregrinos ao Camiño de Santiago, é
especialmente importante que os participantes interesados noutro aloxamento reserven con
antelación ou nolo comuniquen o antes posible, co límite inaprazable das 24 horas do luns 3
de xuño.
8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
Darase bolsa/picnic de comida o sábado 8 de xuño e haberá cea para os participantes a noite
dese mesmo día. Ó finalizar as probas deste Trofeo Xacobeo realizarase no Club, o domingo
9 de xuño de 2019, a entrega de trofeos trala que haberá uns pinchos.
Portomarín, abril de 2019.
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