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I LLIGA CATALANA DE REM DE MAR 2022 
 
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona, Club Rem Badalona i Club Nàutic l’Escala. 
 
Per delegació de la Federació Catalana de Rem 
 
Dates:  
 

1º - 14 de maig de 2022 – Lloc: L’Escala 
2º - 23 de juliol de 2022 – Lloc: Badalona 
3º - a concretar – Lloc: a concretar 

 
Nota: Es obligatori tenir la llicència federativa 2022. 
 
Reunió de delegats: A les 9:30 cada dia de competició 
 
Horari: de 10:00 a 17.00h. Es muntarà l`horari un cop rebudes les inscripcions en funció de la 
participació i disponibilitat de material. 
 
Modalitats: C1X, C2X, C4X+ 
 
Categoria: cadet, juvenil, sènior i màster 
 
Inscripcions: Oficina de Barcelona per e-mail abans de les 12:00h del dilluns anterior a cada 
seu a www.remcatalunya.cat o federacio@remcatalunya.cat. 
 
Categories   Modalitats   Distància 
CM    C2X,C4X+,   3000m. 
CF    C4X+,C2X,   3000m. 
JM    C2X, C1X, C4X+  6000m 
JF    C4X+, C2X, C1x  6000m 
ABM    C1X, C4X+,C2X  6000m 
ABF    C2X, C1X,C4X+  6000m 
ABMIX   C2X    6000m 
MM    C4X+, C2X, C1X  3000m. 
MF    C1X, C4X+, C2X  3000m. 
M.MIX   C2X    3000m. 
Open Sènior  C2X, C1X, C4X+ 3000m. 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
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- En la categoria d’absolut podran participar els juvenils. 
 
- Els cadets no podran remar amb els absoluts. 
 
- El club guanyador de la competició serà designat pel medaller, 1er. classificat qui 
aconsegueixi més ors, en cas d’empat el que tingui més plates, més bronzes etc. 
 
- L’ordre de sortides serà notificat un cop rebudes totes les inscripcions, moment en que 
serà notificat als Club participants. En el cas de no haver-hi prou inscripcions en una 
modalitat, mínim 3, aquesta s’anul·larà. Per no perdre la possibilitat de remar d’aquests 
esportistes, es proposarà afegir a aquestes embarcacions en un altra categoria. 
 
-  La Classificació de la lliga resultarà de sumar els punts acumulats durant les 3 proves de 
la Lliga. El guanyador serà aquell esportista que aconsegueixi menor puntuació. En el cas 
d’empat es resoldrà a favor del esportista que hagi aconseguit el menor temps acumulat en 
les tres regates. 
 
- Cada seu podrà lliura guardons als tres primers classificats de cada seu 
 
- Trofeu per al Club Campió de Lliga 
 
- Un cop rebudes les inscripcions, el dijous, abans de cada regata s’enviarà el sorteig i 
horaris definitius. 
 
- Des de cada seu es farà arribar un dossier informatiu de la regata, com arribar, camp de 
regates, aparcament per remolcs etc... 
 
- El dret d'inscripció a aquesta regata serà de 5 €/persona,  


