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VIII REGATA MAREMAGNUM 
TROFEU PORT DE BARCELONA 

1 i 2 octubre de 2022 

CIRCULAR DE REGATA 

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. 
 

INSCRIPCIONS: Abans del 25 de setembre a les 23:59 hores enviant el full d’inscripció 

complimentat al correu electrònic club@maritimbarcelona.org. 
 

PROGRAMA: 

Dissabte 1 d’octubre  

 15:00-18:30h. Regates al Moll de la Fusta 

 20:30h. Sopar (opcional)* 

*L’import del sopar és de 10€. En el cas de participar-hi cal fer la reserva en el mateix 

moment de la inscripció enviant un email a club@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 prèvia inscripció a 

club@maritimbarcelona.org i abonament de 10€ al compte del club. 

Diumenge 2 d’octubre 

 09:00-13:30h. Regates al Moll de la Fusta  

 14:00h. Entrega de premis a la seu del club 
 

ARBITRATGE: Comitè d’àrbitres de la Federació Catalana de Rem 

PREMIS: Medalles d’or, argent i bronze a les tres primeres posicions de cada modalitat. 
 

OBSERVACIONS:  

 Tot esportista ha de tenir fitxa federativa vigent.  

 Pàrquing remolcs: Al Portal de la Pau seguint les instruccions que facilitarà l’organització. 

 Zona i distribució de bots: Els bots es descarregaran al Reial Club Marítim de Barcelona i 

els remolcs es podran aparcar al Portal de la Pau. 

 Neteja del material: Els bots es netejaran al Reial Club Marítim de Barcelona. 

 

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

        Barcelona, 7 de setembre de 2022 
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