25è TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE
BARCELONA DE REM
BANDERA CATALANA
CIRCULAR
DATA: 13 i 14 de novembre de 2021
LLOC: BARCELONA. Port Vell
ORGANITZA: REIAL CLUB MARÍTIM DE BARCELONA
PRESIDENT DEL JURAT: Federació Catalana de Rem
CATEGORIA: Absoluta F i M (inclou juvenils i sèniors)
MODALITATS: 4x ABF (Bandera Catalana), 4x ABM (Bandera Catalana), 8+ ABMix
DISTÀNCIA: 350 m, format regates esprint
REUNIÓ DE DELEGATS: dissabte 13 de novembre a les 12:00 hores
HORARI DE REGATES:
Dissabte 13 de novembre: de les 15:00 a les 17:00 hores
Diumenge 14 de novembre: de les 9:00 a les 13:00 hores
ORDRE DE SORTIDES: Per determinar d'acord amb la inscripció final.
INSCRIPCIONS: Nominals per tripulació amb indicació nom i e-mail delegat, via e-mail
a caprem@maritimbarcelona.org. Tots els remers han d’estar federats amb fitxa
vigent. La data límit d'inscripció és el 8 de novembre.
PARTICIPACIÓ: La participació serà lliure per clubs. Aquests podran inscriure les
tripulacions que considerin oportunes en cadascuna de les modalitats i categories
establertes en aquesta normativa. En la competició també estarà permès la
participació de tripulacions MIXTES de clubs. Cada tripulació haurà de presentar-se
amb bot propi no permetent el doblatge d’embarcacions dins de cadascuna de les
categories.
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FORMAT DE REGATA: En funció de les inscripcions la Federació organitzarà les
mànigues amb un mínim de 2 i un màxim de 3 participants amb la premissa que totes
remen un mínim de 2 regates. Les eliminatòries donaran la classificació a semifinals
per temps. La classificació a la final serà per llocs de classificació i en el cas necessari
per millors temps.
PREMIS:
Premi per al guanyador de cada modalitat.
OBSERVACIONS:
PÀRQUING REMOLCS: Al Portal de la Pau seguint les indicacions que facilitarà
l’organització.
ZONA I DISTRIBUCIÓ DE BOTS: Els bots es situaran al Portal de la Pau dins les
àrees vallades que l’organització assenyalarà per cada club. Els esportistes es
mantindran dins la seva àrea assignada evitant entrar a les d’altres clubs.
WC: Al mateix Portal de la Pau els esportistes disposaran de WC portàtil.
NETEJA DEL MATERIAL: Els clubs disposaran de mànega compartida.

Per a més informació us podeu dirigir a caprem@maritimbarcelona.org

Barcelona, 14 d’octubre 2021
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