
CLUB DO MAR DE BUEU-TECCARSA
Nave de Deportes Náuticos. 
Pescadoira s/n. 36930 Bueu 

Apartado correos nº 79.
Tfn: 696 444 912

e-mail: clubdomarbueu@gmail.com

XXV BANDEIRA CONCELLO DE BUEU DE TRAIÑEIRAS

REGULAMENTO
A regata está organizada polo Club do Mar Bueu-Teccarsa, e conta coa promoción do Exmo.

Concello de Bueu.

Data e lugar: Celebrarase o vindeiro domingo 8 de Agosto as 17:30 horas, no lugar habitual, na

parte exterior do peirao de Bueu.

Percorrido: A competición desenvolverase nun campo clásico,  de 4 longos e 3 viradas por

babor, completándose un percorrido regulamentado de 5556 metros, tendo a liña de saída, e

chegada, na zona mais no oeste do peirao. A dirección do campo de regatas e dende a escollera

cara as praias de Agrelo-Portomaior, sendo de esta forma paralelo a dita escollera do peirao.

Regulamento: A “XXV Bandeira Concello de Bueu de Traiñeiras” rexerase polo regulamento e

códigos actualmente vixentes na Liga Galega de Traiñeiras A.

Ao mesmo tempo ante a situación sanitaria ante o COVID-19 a realización dest aproba cumpre

co  Protocolo  Fisiocovid-DXTGALEGO  de  medidas  frente  a  Crise  Sanitaria  do  Covid-19  no

deporte do Remo, da Federación Galega de Remo e aprobado pola Secretaría Xeral do Deporte

da  Xunta  de  Galicia.  Neste  senso  tamén  plantexamos  a  adaptación  da  competicións  as

modificacións de normativa da propia Liga Galega de Traiñeiras ante dita crise sanitaria.

Sorteo   de    Rúas  :   Tendo en conta as características de distancias dos diferentes espazos do

desenvolvemento da regata (espazos das embarcacións, palco de delegados e xuíces, campo

de regatas), o sorteo de boias realizarase no interior da Lonxa de Bueu, o mesmo día da regata,

8  de  agosto  de  2020,  as  16:00  horas.  Deberá  asistir  un  delegado  por  club  debidamente

acreditado.

A organización poñerá a disposición dos clubs una embarcación para a revisión do campo de

regatas ás 15:30 horas.

Participantes: A regata contará coa presencia dos  10  clubs pertencentes á Liga Galega de

Traiñeiras A. Os distintos clubs participantes, farano baixo a súa única, e exclusiva responsabi-

lidade, non correspondendo en absoluto, nin o Club do Mar Bueu-Teccarsa, nin ningún dos pa-

trocinadores da regata, responsabilidade algunha por calquera accidente que puidera xurdir an-

tes, durante ou inmediatamente despois da celebración da proba.
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Actividade Horario

Revisión Campo de Regatas 15:30 horas

Sorteo de Boias 16:00 horas

Control Pesaxe Patróns De 16:00 a 16:30 horas

Primeira Quenda 17:30 horas

Segunda Quenda 17:55 horas

Terceira Quenda 18:20 horas

Entrega de Bandeira 18:50 horas.

Quendas:   As quendas estarán confeccionadas de acordo co indicado no regulamento da LGT,

segundo a clasificación xeral da liga ata o momento.

1ª Quenda: Postos 10º, 9º, 8º

2ª Quenda: Postos  7º, 6º, 5º 

3ª Quenda: Postos 4º, 3º, 2º, 1º

Pasaxe  :   A pexase das embarcacións que o precisen farase nas instalacións da lonxa de Bueu a

partir das 16:00 horas e tras establecer o horario de pesaxe pola organización e ser notificada

ao delegado do club correspondente.

A pexase de de patróns realizarase en quendas con horario para evitar contacto interpersoal e

favorecer as distancias:

10º Clasificado:16:00 horas.
9º Clasificado:  16:03 horas.
8º Clasificado:  16:06 horas.
7º Clasificado:  16:09 horas.
6º Clasificado:  16:12 horas.
5º Clasificado:  16:15 horas.
4º Clasificado:  16:18 horas. 
3º Clasificado:  16:21 horas.
2º Clasificado:  16:24 horas.
1º Clasificado:  16:27 horas.

Acceso ao mar das embarcacións: En cumprimento dos protocolos Fegar e da propia LGT

mencionados establecerase o acceso ao mar de maneira graduada. Existen 3 rampas de acceso

ao mar co cal se asignará cada unha delas a un club de cada tanda (1ª, 2ª e 3ª). No caso de co -

incidir 2 clubs da 3ª quenda establecerase unha quenda de acceso ao mar separada por 10 mi-

nutos. Isto establecerase o día anterior a proba xa que a clasificación da 3ª quenda determinará

se se da dita circunstancia xa que a embarcación do noso club vai por un acceso diferente ao

resto de participantes. 
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Premios:  A entrega de bandeira conmemorativa ó gañador, farase no mar, os premios serán os

estipulados na Liga Galega de Traiñeiras A para esta tempada 2020: 7.830 € en total.

A táboa resultante será a seguinte (POR ORDE NO POSTO ACADADO IMPORTE A PERCIBIR) :

1º CLASIFICADO 1.080€
2º CLASIFICADO 990 €
3º CLASIFICADO 900 €
4º CLASIFICADO 810 €
5º CLASIFICADO 765 €
6º CLASIFICADO 738 €
7º CLASIFICADO 702 €
8º CLASIFICADO 648 €
9º CLASIFICADO 612 €
10º CLASIFICADO 585

Mareas:

8-8-20 Hora Altura

Baixamar 13:40 0.9

Preamar 19:56 3.2

A participación nesta regata  XXV BANDEIRA CONCELLO DE BUEU,  conleva o acatamento no

presente regulamento.

Club Do Mar Bueu-Teccarsa
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