COMUNICAT COMITÈ INTERCLUBS
ARENYS DE MAR 17 DE NOVEMBRE 2017
El Reial Club Marítim de Barcelona, el Reial Club Nàutic de Barcelona, el Club Nàutic el
Balís i el Club Nàutic d’Arenys de Mar, que formen el Comitè Organitzador del Campionat
Interclubs, i amb la col·laboració de la Federació Catalana de Vela i el Club Nàutic i Marina
Premià, junt amb la participació del Club Vela Blanes i el CN el Masnou, es complauen
anunciar la XLIII edició del Campionat Interclubs Trofeu Jordi Vives per a iots de creuer
que tindrà lloc en dates del Febrer i Març del 2018.
UBICACIÓ:
La quaranta-tresena edició del Campionat Interclubs tindrà inici dissabte 10 de Febrer de
2018 a Barcelona i finalitzarà dissabte 10 de Març a Arenys de Mar. Es disputarà en aigües
de la Zona Centre de la costa Catalana, fent recalades al CN Premià/Marina Premià, i al CN
El Balís.
OBERT A :
Qualsevol iot de la classe Creuer amb tripulació o en Solitaris i A Dos, que disposi de un
sistema de compensació, ORC Internacional, RI Verificat, ORC Club, RI Estàndard, o si no se’n
disposa de cap s’adjudicarà un ràting estimat.
PROVES:
S’organitzaran recorreguts i proves tant de travesses costaneres com de proves tècniques,
Barlovent/Sotavent i/o Triangles Olímpics adaptats, per tal de fer-les tant d’interès tècnic com
mes lúdic, per a tot tipus de nivell d’experiència de les tripulacions, i per Solitaris i A Dos, i així
aconseguir que tothom pugui competir amb opcions de guanyar, sigui quin sigui el seu nivell
tècnic.
ALTRES ESDEVENIMENTS:
S’organitzaran, en els ports de recalada, altres esdeveniments addicionals per incentivar a tots
els participants, mes enllà de les proves marítimes, a participar i fer d’aquest campionat una
experiència esportiva i social el més atractiu possible per a tots.
Els caps de setmana que no hi hagi cap prova, la flota estarà convidada a participar a les
regates socials i entrenaments que organitzin els Clubs de recalada.
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ALTRES COL·LABORADORS:
Tenim també el plaer d’informar-vos que els iots que hagin participat en aquesta edició del
Campionat Interclubs, obtindran una bonificació del 25% en els drets d’inscripció de les
regates que organitzen els següents Clubs col·laboradors:
•

Vila de Blanes,
CV Blanes, (la primera prova, el Diumenge 11
de Març, tindrà la sortida des de Arenys)
Barcelona Coastal Race,
RCN Barcelona
Gran Premi del Balís,
CN El Balís
Synera,
CN Arenys de Mar
Gran Premi del Masnou,
CN Masnou
Gran Premi Santiago Amat,
RC Marítim Barcelona
Regata Lluna Plena,
CN Premià

•
•
•
•
•
•

Aquestes són les regates a les quals us animem a participar i així continuar gaudint de l’esport
de la vela de competició durant tota la temporada.
Estigueu atents els propers dies a les pàgines webs dels vostres Clubs, als e-mails interns i a la
web d’Interclubs: http://www.cnarenys.com/campionat-interclubs perquè publicarem l’Anunci
de Regata amb els detalls tècnics, dates, recorreguts, premis, llocs, etc.
Us hi esperem a tots!
Moltes gràcies
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