LLAGUT CATALÀ

Benvolguts companys,
Ens plau enviar-vos la informació de la Regata de Llagut català que celebrarem aquest proper
diumenge a la platja de Santa Cristina, a partir de les 8 del matí.
L’accés a la platja estarà senyalitzat i, com cada regata, hem previst baixar i pujar nosaltres els
remolcs i embarcacions de tots els Clubs. És per això que us agrairem que ens informeu dels vehicles
i remolcs que arribareu dissabte i els que arribareu diumenge. També necessitem saber si algun Club
té previst portar bus i remolc o bus.
Us demanem que compartiu aquesta informació amb els conductors dels remolcs i vogadors del
vostre Club. En aquesta època de l’any estan tots els serveis en funcionament hi ha molt més
moviment a la platja de Santa Cristina i haurem d’anar més coordinats.
Si necessiteu qualsevol altre cosa, feu-nos un correu clubremsantacristina@gmail.com
o contacteu amb nosaltres:
Jaime 648 049 497 - Jose Ramon 627 30 35 58 - Anna Rosa: 699 17 61 55

Benvinguts!
Club de Rem Santa Cristina
12 de juliol de 2021

LLAGUT CATALÀ
Platja de Santa Cristina de Lloret de Mar, 18 de juliol de 2021
Lloc de celebració de la regata:

Platja de Santa Cristina

Com arribar-hi
Per la C32: Sortida Blanes – Lloret. Seguir fins la GI 600 direcció Blanes. Un cop es trobi la
GI-682 seguir direcció Lloret; a la rotonda del Gnomo Park girar a la dreta direcció Platja de
Santa Cristina.
Per l’AP7 fins la sortida 9, agafar la C35 direcció Lloret i sortida C 63, un cop arribats a Lloret
seguir les indicacions direcció Blanes. Fora del nucli urbà de Lloret, a la rotonda del Gnomo
Park girar a l'esquerra direcció Platja de Santa Cristina.
Coordenades GPS: 41°41'22.00"N, 2°48'48.10"E
Enllaç Google
Maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zc2AhqQSXXfM.kEBhKjk6sv1s&usp=sha
ring

L’accés a la Platja de Santa Cristina està restringit als vehicles. És per això que membres de
l’organització baixarem els remolcs el darrer tram, des del l’aparcament fins a la Platja. Si us
plau, us demanem molta puntualitat i col·laboració per part de tots perquè tot vagi a l’hora.
Comencem a baixar remolcs a les 6.45h.

LLAGUT CATALÀ
Horari d’arribada dels llaguts:
Dissabte a la tarda de 20.00 a 21.00h
Caldrà que ens confirmeu quins llaguts teniu previst arribar dissabte.
Llaguts i rems podran quedar damunt dels remolcs o a la sorra.
i Diumenge pel matí de 06.45 a 7.30 h
Necessitem saber quants clubs porteu autobús per reservar plaça fora de la finca.
Aparcament:
REMOLCS: quedaran arran de la platja, entre l’aparcament de davant del nostre local i del
Bar - Restaurant Platja de Santa Cristina.
COTXES DELS REMOLCS aparcament gratuït a la finca de Santa Cristina.
Atenció: En aquesta època de l’any l’aparcament dins la finca és de pagament per a tothom.
Inici de la competició:

A les 08.00 h

Camp de regates i circulación llaguts: Seguint el recorregut fletxes vermells. Atenció amb
la zona de banyistes.
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Carpes i llaguts:
Podreu posar les carpes i els llaguts a la zona senyalitzada de la platja, deixant sempre
lliure el canal d’entrada d’embarcacions de motor (està senyalitzat amb boies)

Serveis:
A la mateixa platja hi lavabos públics i dutxes.
A l’alçada de l’aparcament també hi ha lavabos públics
Serveis mèdics a la platja i davant de la nostra caseta.
Recordem que no es facilitarà ni aigua ni fruita.
Servei de Bar:
Al costat del nostre local hi ha un Bar - Restaurant de platja de Santa Cristina que estarà
obert a partir de les 07.30 del matí per oferir esmorzars.
Bar – Restaurant Platja de Santa Cristina – 686 36 77 59 Angelines
Al final de la platja (direcció Lloret hi ha el Restaurant Albamar i a la cala del costat, direcció
Blanes – Bar Treumal.
Consulteu www.lloret.org o l’Oficina Municipal de Turisme 972 36 47 35 per allotjaments.

LLAGUT CATALÀ
Horari de retorn de remolcs a l’aparcament:
A partir de les 12.00 el nostre vehicle estarà a punt per pujar els remolcs i llaguts fins a
l’aparcament de dalt. L’horari serà fins a les 15.00h i es tancarà la barrera.
Atenció: quan pugem el remolc haureu de tenir a punt el vostre vehicle per enganxar el
remolc i sortir de l’aparcament ja que en aquesta època de l’any no disposarem d’espai on
deixar-los a dalt de la finca.

Mesures COVID: vigents a data 12 de juliol de 2021
De cara a la regata de diumenge us volem recordar que tal com marca la RESOLUCIÓ
SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
al territori de Catalunya:
. l'ús de la mascareta és obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys en els
esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure quan els assistents estiguin drets o si estan
asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups
de convivents.
Us demanem que feu extensiva aquesta mesura a tots els vogadors i vogadores del vostre
Club per seguir demostrant que la pràctica del nostre esport és segura.
Moltes gràcies.

Organitza:

Amb el suport de:

