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NOTA INFORMATIVA 

 
VIII REGATA LLIGA SUMA BANC FIX 

CLUB REM DENIA (NIVELL I) 
 
 

- És aconsellable que les embarcacions 
vinguen proveïdes amb dues rodes o 
cavallets perquè en cas necessari es puga 
encallar els llaüts. 
- Els canvis es realitzaren en la platja. 
- Els esportistes podran comptar amb dutxes 
en les instal·lacions del Port Esportiu Marina 
de Dénia, en la reunió de delegats es donarà 
el codi per a accedir elles. 
Veure situació en el plànol de la regata. 
- Condícies. 
Veure situació en el plànol de la regata. 
- S'habilitarà pàrquing per als autobusos i 
vehicles. 
Veure situació en el plànol de la regata. 
- S'habilitarà pàrquing per als remolcs. 
Veure situació en el plànol de la regata. 
- Es prega a tots els delegats i responsables 
que facen saber als seus equips que 
respecten i mantinguen netes les 
instal·lacions i les zones que pogueren usar. 
“GRÀCIES” 
- L'avituallamiento estarà en la zona 
d'embarque. 
Veure situació en el plànol de la regata. 
- El lliurament de trofeus. 
Veure situació en el plànol de la regata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Es aconsejable que las embarcaciones 
vengan provistas con dos ruedas o caballetes 
para que en caso necesario se pueda varar 
los llaüts. 
- Los cambios se realizaran en la playa. 
- Los deportistas podrán contar con duchas 
en las instalaciones del Puerto Deportivo 
Marina de Dénia, en la reunión de delegados 
se dará el código para acceder ellas. 
Ver situación en el plano de la regata. 
- Aseos. 
Ver situación en el plano de la regata. 
- Se habilitará parking para los autobuses y 
vehículos. 
Ver situación en el plano de la regata. 
- Se habilitará parking para los remolques. 
Ver situación en el plano de la regata. 
- Se ruega a todos los delegados y 
responsables que hagan saber a sus equipos 
que respeten y mantengan limpias las 
instalaciones y las zonas que pudieran usar. 
“GRACIAS” 
- El avituallamiento estará en la zona de 
embarque. 
Ver situación en el plano de la regata. 
- La entrega de trofeos. 
Ver situación en el plano de la regata. 
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CAMP REGATES I ZONES D’INTERES/CAMPO REGATAS Y ZONAS DE INTERES: 

 

 


