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16-17 juliol de 2022 
 

CIRCULAR DE REGATA 
 

ORGANITZA: Reial Club Marítim de Barcelona 

 

MODALITATS, CATEGORIES I DISTÀNCIA:  

 

CADETS: C4X+, C2X - Distància: 3.000m 

JUVENILS: C4X+, C2X - Distància: 3.000m 

SÈNIORS ABSOLUTS: C4X, C2X, C1X - Distància: 6.000 m 

MÀSTER: C4X+, C2X, C1X - Distància: 3.000 m 

MIXT ABSOLUT PR3 C2X - Distància 3.000 m 

 

Nota: d'acord amb la normativa FISA, l'organització es reserva l'opció de modificar el recorregut i 

la distància en funció de la climatologia.   

 

Els esportistes han d’estar proveïts de la fitxa federativa oficial vigent per a l'any 2022. 
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ARBITRATGE: FCR - Comitè d’àrbitres de la Federació Catalana de Rem 

 

COMPETICIÓ: 

La competició estarà composta per les regates incloses al VII OPEN INTERNACIONAL 

BARCELONA COASTAL i la II Liga Nacional de Remo de Mar, de la Federación Española de 

Remo.  

 

Les úniques modalitats incloses a la II Liga Nacional de Remo de Mar, i que puntuen per 

aquesta lliga, serien: 

 

 A la categoria cadet el C2x 

 A la categoria juvenil el C2x i el C4x+, podent formar part d'aquesta darrera modalitat 

esportistes de la categoria cadet 

 A la categoria absolut el C1x, el C2x Mixt i el C4x+ 

 

Les modalitats que componen la Lliga es convocaran, en igualtat de condicions, per a dones i 

homes. 

 

Així mateix, és convenient recordar que per obtenir puntuació per a la Liga Nacional de Remo 

de Mar, els clubs i esportistes participants hauran d'estar al corrent del pagament de la quota 

nacional i la seva tramitació segons recull el Reglament de Llicències i la Circular 2/2021 de la 

Federación Española de Remo. La inscripció per participar en aquestes modalitats com a part 

de la Liga Nacional de Remo de Mar, s'ha de tramitar tant per l'aplicació de la Federación 

Española de Remo com pel formulari adjunt a aquesta circular. 

 

PROGRAMA I HORARIS PROVISIONALS: 

Dissabte 16 de juliol 

 A partir de las 9:00h: Rebuda, entrega de pack de benvinguda i confirmació de 

tripulacions, així com entrada de les embarcacions al Club. 

 

 11:00h: Reunió de capitans i delegats (Reial Club Marítim Barcelona) 

 

 16:00h: Primera mànega 

 Cadets C4X+ 

 Juvenils C2X 

 

 17:00h: Segona mànega 

 Mixtes Màster C4X+  

 Mixtes ABS C2X 

 

 18.00h: Tercera mànega 

 Juvenils C4X+  

 Cadets C2X 

 

 19:00h: Quarta mànega 

 Mixtes ABS C4X+  

 Mixtes Màster C2X 
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Tal com s'explicarà a la reunió de Capitans i Delegats, la primera sortida serà des del 

Reial Club Marítim de Barcelona i els canvis de tripulació des de la palanca que estarà 

instal·lada a Marina Vela. 

 

 21.00h: Sopar barbacoa per a tots els participants i festa.  

 

 

Diumenge 17 de juliol 

Inici de regates: 

Sortida del Club cap a Marina Vela 

 

 9:30h: Primera mànega 

 Sèniors ABM C1X, C2X 

 Sèniors ABF C4X+  

 

 10:30h: Segona mànega 

 Mixt absolut PR3 C2X (modalitat nova) 

 Màster FEM. C1X, C2X 

 Màster MASC. C4X+ 

 

 11.30h: Tercera mànega 

 Sèniors ABF C1X, C2X 

 Sèniors ABM C4X+  

 

 12:30h: Quarta mànega 

 Màster MASC. C1X, C2X 

 Màster FEM C4X+ 

* L'horari i les mànigues estaran subjectes a possibles canvis segons les inscripcions i 

el material. 

 

 14:00h: Entrega de premis. Saló noble del Reial Club Marítim Barcelona 

 

 

FOTOS RECORREGUT: 
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OBSERVACIONS:  

Accés al club. En la seva qualitat de club amfitrió, el Reial Club Marítim de Barcelona es complau 

a convidar els participants, juntament amb un acompanyant, a gaudir de les instal·lacions del club 

durant tota la setmana posterior a la regata, per a això tindran a la seva disposició una acreditació 

d'autorització d'accés a la recepció del club. 

Aquesta invitació podrà eventualment ésser objecte de limitació en cas d'excedir-se la capacitat 

d'aforament de les nostres instal·lacions. 

 

Pàrquing. L’organització posa a disposició dels participants abonaments d’accés al Pàrquing 

Maremàgnum. Aquests abonaments són limitats a 5 per club. 

Els remolcs es poden estacionar a l'espai autoritzat pel port. 

 

 

LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 10 de juliol de 2022 a les 23:50 hores enviant el full d’inscripció adjunt a 

caprem@maritimbarcelona.org 

 

 

PREU D’INSCRIPCIÓ: 

Import: 15€ (inclou la participació a la regata i la samarreta de l’esdeveniment) 

Cal fer el pagament al següent número de compte (ES45 0182 1043 3901 0150 5961) i enviar el 

comprovant a caprem@maritimbarcelona.org 

 

Sopar del dissabte 16 de juliol (opcional): 10€ 

En el cas de participar al sopar del dia 16 cal fer la reserva en el mateix moment de la inscripció 

enviant un email a caprem@maritimbarcelona.org juntament amb el comprovant bancari del 

pagament de la mateixa. 

Número de compte: ES45 0182 1043 3901 0150 5961 

Nota: els acompanyants que ho desitgin poden assistir al sopar/festa prèvia inscripció a 

caprem@maritimbarcelona.org i abonament de 10€ al compte del club abans del dia 10 de juliol. 

 

LLOGUER D’EMBARCACIONS I LÍMIT DE CARROS DISPONIBLES: 

El club no disposarà per aquesta regata d'embarcacions de lloguer. 

Estem coordinant-nos amb fabricants per saber disponibilitat per poder llogar embarcacions, per la 

qual cosa necessitaríem saber com més aviat millor a través de l'email 

caprem@maritimbarcelona.org de quin material es necessita per sol·licitar als fabricants. 

 

 

 

Barcelona, 27 de juny de 2022 
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