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CIRCULAR Nº 15/2016 
 

I REGATA LLIGA DE YOLAS 4 
II OPEN NACIONAL 

 
 
DATA: Dissabte 3 de setembre de 2016. 
 
LLOC: Gandía. 
 
ORGANITZACIÓ: 
 

Federació de Rem de la Comunitat Valenciana. 
Real Club Nàutic Gandía. 

 
PATROCINA: 
 

Ajuntament de Gandía. 
Creu Roja. 
Generalitat valenciana. 
Diputació de València. 

 
JURADO DE REGATES: 
 

Comitè de Jutges - Àrbitres de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana. 
 
CATEGORIES: 
 

Femení: Infantil, Cadet, Juvenil, Absolut i Veterà. 
Masculí: Infantil, Cadet, Juvenil, Absolut i Veterà. 
Es permet la participació d'equips mixts. Es considera equip mixt: 

- Club diferent però mateixa categoria i sexe. 
- Sexe diferent però mateixa categoria i Club. 
- Mateix sexe, mateix Club i diferent categoria, solament en el cas de Cadet i 
Juvenil. 

 
RECORREGUT PER A CAMP DE 250m (3 carrers): 
 

Infantil: 500m amb 1 virada 
Cadet, Juvenil, Absolut i Veterà: 1000m amb 3 viradas 
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CLASSIFICACIÓ: 
 

S'aplicarà el sistema de classificació amb eliminatòries i repesques. 
No hi haurà finals B, per la qual cosa es tindrà en compte el temps de les repesques dels 
equips que no classifiquen a les finals A para la seua puntuació en la regata. 
D'altra banda, si el Comitè de Regates decidira donar per finalitzada la regata per 
circumstàncies alienes a la mateixa, deixant repesques i finals A per llançar, es tindria 
de nou en compte el temps de les eliminatòries per a configurar els guanyadors de la 
regata i la puntuació corresponent. 
Només puntuaran els equips purs per a la lliga de Yolas 4 . 

 
 
INSCRIPCIONS: 
 

Les inscripcions de les tripulacions participants hauran de fer-les les Entitats Esportives, 
Clubs de Rem o Clubs Nàutics, havent de tenir entrada en aquesta Federació abans de 
les 20:00h del dia 30 d'agost de 2016 (dimarts), no admetent-se inscripcions per 
telèfon, telegrama o fax, però sí per e-mail a competiciones@fremocv.org. 
 
Els equips que no presenten les seues inscripcions per qualsevol causa en la data i hora 
indicada, no podran participar en aquesta regata. 
 
El cost d'inscripció és de 6'25€ per esportista (31'25€ per tripulació) estant exempt el 
club que organitza la regata.  
 
Es facturarà posteriorment a la regata a les Entitats Esportives, Clubs de Rem o Clubs 
Nàutics que estiguen afiliats a la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana. 
 
Les Entitats Esportives, Clubs de Rem o Clubs Nàutics no afiliats a la FRCV per a 
formalitzar la inscripció, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant de 
pagament. 
 
Transferència Bancària es realitza al Compte Corrent d'aquesta Federació en el Banc 
Santander Central Hispà Agencia Plaça de Galícia nº 1 d'Alacant, segons detall: 
 
ENT  OF  D.C  N.C 
0049  3265  15  1710097260 
 
 

MEDALLES: 
 

Es lliurarà medalla als tres primers classificats independentment de la participació i de 
ser equips purs o mixts. 
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CONFIRMACIONS: 
 

Els delegats respectius hauran d'efectuar la confirmació de les seues tripulacions fins a 
les 20:00h del dijous 1 de setembre de 2016. 

 
FORFAIT: 
 

Els FORFAIT de les tripulacions participants hauran de fer-les les Entitats Esportives, 
Clubs de Rem o Clubs Nàutics, com a més tard el dijous 1 de setembre a les 20:00h 
perquè no tinga PENALITZACIÓ. Passat aqueix termini, l'IMPORT DEL F.F. és de 10€ PER 
ESPORTISTA, quantia que es facturarà al CLUB.  
 
Si l'esportista ha pagat inscripció, el cost d'aquesta es descomptarà a la sanció. 
 

LLICÈNCIES: 
 

Serà obligatori tenir llicència federativa i poder acreditar la identitat i edat presentant 
el D.N.I., passaport o document d'identificació emès per la pròpia FRCV o autoritzat per 
aquesta i, excepcionalment, qualsevol altre document acreditatiu que valide el Comitè 
de Regates. 
 
Per als esportistes extracomunitaris serà obligatori aportar també el NIE. 
 

SORTEIG: 
 

A partir de les 10:00h del divendres 2 de setembre de 2016. 
 
 

 
 

HORARI 
 

MODIFICACIÓ DE TRIPULACIONS D'ÚLTIMA HORA: 
 

Es permet modificació de tripulacions entre les 7:45h i les 8:15h del dia 1 de setembre 
en les instal·lacions del Real Club Nàutic de Gandía. 
 

REUNIÓ DE DELEGATS: 
 
A les 8:15h del dia 3 de setembre de 2016 en les instal·lacions del Real Club Nàutic 

Gandía. 
 

COMENÇAMENT DE LA REGATA: 
 

A les 9:00h del dia 3 de setembre de 2016. 
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COMITÈ DE REGATA: 
 
Quedarà format en la reunió de delegats de la forma següent: 
 

President de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana o persona en qui delegue. 
 
President del Real Club Nàutic Gandía o persona en qui delegue. 
 
President del Jurado. 
 

El Comitè de Regates en tot moment podrà modificar i donar noves instruccions, quan causes 
convenients ho aconsellen, sobre quant s'arreplega en aquesta circular, sent qui determine si 
escau o no la participació d'un Club, tripulació o remero/a. 
 
En tot allò no especificat en la present circular s'aplicarà la normativa vigent. 


