
IV Regata Calmoseira
Illa de Arousa, 1/Setembro/12

ANUNCIO DE REGATA

PROGRAMA:
• 11:00-12:00 Horas. Recepción, inscrición i entrega percorrido da Regata as Dornas no 

“Muelle do Xufre”, Illa de Arousa.
• 12:30 Horas. Saída da Regata dende “Muelle do Xufre”.
• 14:45 Horas. Remate da Regata, Chagada no “Muelle do Xufre”.
• 15:00 Horas. Xantar no Pub Con do Moucho.
• 17:30 Horas. Entrega de Agasaios aos participantes.
• Foliada ......

NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO.
1. E Obrigatorio a inscrición antes da Regata para poder participar na mesma.
2. Os participantes  na mesma deberán ter  en vigor  seguro individual  de  accidentes,  admítense 

como validos os xestionados a través da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial ou o 
da Federación Galega de Vela (licencia). E Póliza de Seguro RC. Da embarcación en cumprimento 
do RD. 607/1999. Asegura danos persoais e a terceiros.

3. Os  participantes  na  Regata  aceptan  e  asumen  a  responsabilidade  que  puidera  derivarse  da 
construción da embarcación, dos seus aparellos e das condicións de seguridade. E así mesmo do 
cumprimento das disposicións vixentes  tanto polo Ministerio de Fomento,  como por calquera 
Administración,  de  todo  canto  poida  suceder  por  causa  de  non  cumprir  extrictamente  coa 
lexislación establecida.

4. A organización non se responsabiliza das actuacións dos responsables das embarcacións.

RECORDASE:
• Que toda embarcación debe levar chalecos salvavidas para tódolos seus tripulantes.
• Que debe levar a bordo material de fondeo que inclúe: rizón e cabo de polo menos 50 metros.
• E obriga así mesmo a utilización de elementos de flotabilidade que garantiren a permanencia a 

bordo da embarcación (anegada de auga)sen afundirse, dos tripulantes.
• O levar a bordo remos e voluntario.

INSTRUCIÓNS DE REGATA

• A CRITERIO DA ORGANIZACIÓN, a proba poderá ser acortada no seu percorrido ou mesmo 
variado, por causas de forza maior. A organización avisará convitemente en regata.

• Por razóns de SEGURIDADE: Calquera embarcación participante pode ser remolcada a criterio da 
Organización durante a regata.

• A participación na Regata supón o estrito acatamento destas instrucións, o seu incumprimento 
exime  a  Organización  de  calquera  responsabilidade  derivada  da  embarcación  e  a  súa 
participación na Regata.

RECORDASE QUE EXISTEN UNHA NORMAS DE REGATA QUE DEBEN SER RESPECTADAS POR TODOS. 

TF. ORGANIZACIÓN:  609 291 853 / 649 376 570  (URXENCIAS)
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