
 

 

XII REGATA MINI BARCELONA 2022 

13 - 18 setembre 2022 

 
Del 13 al 18 de setembre s’ha celebrat aquesta 

prestigiosa competició de vela organitzada pel Reial 

Club Marítim de Barcelona, amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona, la Federació Catalana de 

Rem i la Classe Mini 6.5.  

L’edició d’enguany ha sigut la XII i ha tingut com a 

punt de partida les aigües del Port de Barcelona. El 

recorregut inicial era Barcelona - Menorca - 

Barcelona sense escales. Però per causes 

meteorològiques es va haver de modificar resultant 

el definitiu Barcelona - Plataforma petrolífera 

Casablanca - Illa Dragonera - Boia del Besòs - 

Barcelona amb un total de milles de 247,6. 

Els vint-i-cinc esportistes inscrits de diverses 

nacionalitats (alemanya, argentina, brasilenya, 

espanyola, francesa, irlandesa, italiana, japonesa, 

polaca i suïssa) van navegar en solitari amb les 

seves embarcacions Classe Mini 6.5 (6,5 metres 

d’eslora) sense cap tipus d’ajuda mecànica.    

La sortida de la regata va tenir lloc el 16 de setembre 

a les 13:00 hores amb un vent del sur d’intensitat 12-

13 nusos que es va mantenir fins la Petrolera. 

Passant per la Petrolera va girar a mestral amb una 

intensitat d’entre 25-30 nusos i ratxes de 35. A la 

zona de la Dragonera va encalmar. Cap a Barcelona 

van pujar amb un vent nord-est d’uns 20 nusos fins 

arribar a Barcelona que va caure més la intensitat. 

El primer regatista en arribar va ser el francès Mocudet Quentin amb un temps de 36h 14m 36s, 

proclamant-se així en vencedor de la XII Mini Barcelona i primer de la categoria Sèrie. Mentre 

que el segon de la general i primer de la categoria Proto va ser l’espanyol Felip Moll amb un 

temps de 36h 47m 51s. 

La cerimònia d’entrega de premis es va fer el diumenge 18 de setembre a les 18:00 hores a 

la terrassa del Reial Club Marítim de Barcelona. Va comptar amb la presència del president 

del Port de Barcelona, Sr. Damià Calvet, el president de la Federació Catalana de Vela, Sr. 

Xavier Torres, el president del Reial Club Marítim de Barcelona, Sr. Miquel Delclòs i Saló, el 

comodor del Reial Club Marítim de Barcelona, Sr. Ismael Bartolomé i la delegada de vela 

Sra. Tina Jorgensen. 


