VI REGATA MAREMAGNUM
TROFEU PORT DE BARCELONA
21 i 22 DE SETEMBRE 2019
PROMOCIÓ i DIRECCIÓ: MAREMAGNUM
ORGANITZA: Reial Club Marítim de Barcelona
LLOC: Barcelona. Port Vell
MODALITAT: 4+ iola
CATEGORIES: ABM - ABF - VF - VM
DISTÀNCIA: 1000m amb 3 ciavogues entre 250m per a totes les categories.
PARTICIPACIÓ: Límit màxim d’una tripulació per categoria per club. El doblatge està permès.
INSCRIPCIONS: Abans del 16 de setembre a les 12.00 hores enviant el full d’inscripció
complimentat al correu electrònic caprem@maritimbarcelona.org.
La quota d’inscripció és de 7€ per participant inscrit, que s’hauran d’ingressar a:
 BBVA IBAN/Núm. compte: ES28 0182 3511 40 0100000180
 Beneficiari: Reial Club Marítim de Barcelona
 Concepte: VI REGATA MAREMAGNUM + NOM DEL CLUB + NÚM. PARTICIPANTS
PROGRAMA:
Dissabte 21 de setembre
 12:30h. Reunió de delegats a les instal·lacions del RCMB
 16:00-19:00h. Regates eliminatòries
 21:00h. Còctel festa de benvinguda als participants
Diumenge 22 de setembre
 10:30-12:30h. Regates finals
 13:00h. Entrega de premis a l’entrada del centre Maremagnum
MATERIAL: Cada club portarà el seu propi material. En cas de no tenir iola preguem ens ho feu
saber al temps de la inscripció per organitzar la cessió d’una iola per competir.
ARBITRATGE: Comitè d’àrbitres de la Federació Catalana de Rem.

Moll d’Espanya, s/n · 08039 Barcelona · Tel. 93 221 73 94 · club@maritimbarcelona.org
www.maritimbarcelona.org · Facebook: Reial Club Marítim de Barcelona · Instagram: @maritimbcn · Twitter: @Maritimbcn

PREMIS:
 Joc de rems de punta Concept pel millor club classificat de conformitat amb la suma de
punts acumulats segons el resultat per posició assolida per cada tripulació. En el cas de
tripulacions mixtes de diferents clubs, els punts es repartiran proporcionalment a cada club
present.
 Medalles d’or, argent i bronze a les tres primeres posicions de cada modalitat.

ALLOTJAMENT: L’organització subvenciona el cost de l’allotjament dels equips més entrenador
que venen de fora de Barcelona durant la nit de dissabte a diumenge, amb un límit de 20€ per
persona. Aquesta subvenció es farà efectiva als clubs al remetre la còpia de la factura de
l’allotjament escollit.

OBSERVACIONS:
 Tot esportista ha de tenir fitxa federativa vigent.
 Els remolcs i vehicles d’acompanyament, fins a un màxim de 4 per club, podran fer ús gratuït
del pàrquing del Maremagnum des de divendres 19 fins a diumenge 21 de juliol. En aquest
cas preguem ens feu saber el número de les matrícules dels vehicles corresponents al temps
de la inscripció.
 S’entregarà a cada club un pack amb acreditacions de lliure accés a les instal·lacions del
club així com la samarreta oficial de la regata.
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