Trobada màsters (2a edició)
... i séniors*

CLUB DE REM TORTOSA

NORMATIVA

Lloc i data
La Trobada Màsters de Rem (2a edició) es durà a terme a les instal·lacions
del Club de Rem Tortosa ubicades a la Carretera Vella Tortosa - Amposta,
19, 43500 de Tortosa, el primer cap de setmana d'octubre corresponent
als dies 1 i 2 d'octubre de 2022.

Organització
El comitè organitzador de la Trobada Màsters de Rem (2a edició) està
format per l'staff tècnic i la secció de veterans del Club de Rem Tortosa
amb la col·laboració de membres de la Junta Directiva de l'Entitat.

Distàncies, categories i jutges
La Trobada es realitzarà amb categoria única per modalitat, ajuntant els 4x
absoluts masculí, femení i mixtes, ajuntant els 2x absoluts masculí, femení i
mixtes, i per últim, ajuntant els 8+ absoluts masculí, femení i mixtes.
Els tripulants de les embarcacions poden ser o bé d'un mateix club o de
clubs diferents; poden ser tripulacions mixtes, femenines o masculines; es
permeten barrejar totes dues categories dintre la mateixa embarcació.
Totes les categories competiran sobre les distàncies de sis mil metres
(6000 m) (des de l'antiga base del Club de Rem Tortosa, fins a l'actual base
nàutica del Club de Rem Tortosa) el dissabte i sobre la de tres-cents
metres (300 m) (davant l'actual base nàutica del Club de Rem Tortosa) el
diumenge.
Jutges: Equip tècnic i àrbitres del Club de Rem Tortosa.
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Modalitats i ordre de sortida
Les modalitats participants en la Trobada seran el 2x, 4x i 8+.
En la modalitat de descens (dissabte), la primera sortida serà a les 16:00 i
la resta seran cada 30 s amb sortida llançada, i en la modalitat d'esprint
(diumenge), iniciaran a les 10:00.
Les embarcacions sortiran de dues en dues, tant en la modalitat de
descens com en la d'esprint.
L'ordre de sortida en la modalitat de descens, serà per sorteig, però
primer sortiran les embarcacions més ràpides, surtin, en primer lloc, els
8+, seguits dels 4x i finalitzant amb els 2x.
En la modalitat d'esprint es repetirà l'ordre de sortida del descens,
respecte a l'ús de les embarcacions. Les mànegues es realitzaran en funció
de la classificació en el descens, quedant així les sortides entre el 1r i el 2n,
entre el 3r i el 4t, i així successivament, en totes les modalitats.

Participació
La participació serà lliure per la categoria dels veterans; en la categoria
sènior, tan sols podran participar tots aquells remers que NO hagin
participat en el Campionat Nacional de la temporada 21/22.

Material
Cada club haurà de dur les seves embarcacions per participar en la
Trobada Màsters de Rem.
2/5

Trobada màsters (2a edició)
... i séniors*

CLUB DE REM TORTOSA

NORMATIVA

Inscripcions
La inscripció dels participants a la Trobada, s'haurà de fer a través d'un
dels formularis situats en la pàgina web del Club de Rem Tortosa
(https://remtortosa.org/trobada-masters/), dintre del període d'inscripció
que és des del dia 1 d'agost fins al dia 15 de setembre de 2022. Un cop
realitzada la inscripció a través del formulari, es rebrà un correu electrònic
de confirmació, on s'informarà de com fer el pagament de la inscripció,
perquè quedi formalitzada i sigui vàlida.
Per formalitzar la inscripció de les embarcacions, hi ha un formulari per
cada modalitat, un pels 2x, un pels 4x, un pels 8+ i un altre per als tècnics i
delegats (aquest últim s'haurà de fer sempre que aquests no formin part
de cap embarcació).
Les inscripcions d'embarcacions són per participar els dos dies, per la qual
cosa els tripulants de les embarcacions hauran de ser els mateixos durant
els dos dies (no es podran fer canvis de nom entre dissabte i diumenge).

Confirmació d'inscripcions
La confirmació de les inscripcions realitzades mitjançant els formularis en
la pàgina web, consistirà a efectuar el pagament pertinent a aquestes,
abans del dia 20 de setembre de 2022, guardant el resguard de pagament.
Un cop efectuat el pagament no es faran devolucions d'aquests.

Reunió de delegats
Prèviament a l'inici de la Trobada, es durà a terme la reunió de delegats de
clubs, transcorrent el dissabte dia 1, amb inici a les 13:00. Tan sols podrà
assistir a la reunió un delegat per club.
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Puntuació
La puntuació de la Trobada anirà lligada a la participació en aquesta,
garantint així que totes les embarcacions participants, puguin sumar punts
per al seu club.
L'última embarcació de la categoria sempre rebrà un punt per persona
(per carro) i la resta sumarà un punt més, a mesura que es pujarà en la
classificació.
El club guanyador de la Trobada, serà el que més punts sumi al final
d'aquesta.
Exemple:
Si hi ha un total de 20 embarcacions, l'última en la classificació obtindrà un
punt per persona (per carro) i la primera vint punts per persona (per
carro); així doncs, prenent com a referència la modalitat del 2x, el primer
classificat obtindria 40 punts i el darrer classificat obtindria 2 punts.

Penalitzacions
En la modalitat de descens, es penalitzarà amb 10', a totes aquelles
embarcacions que sobrepassen la línia d'inici deliberadament abans de la
seva sortida. En aquesta modalitat, es desqualificarà a totes aquelles
embarcacions, que una hora abans de la primera sortida no hagin
embarcat i també a totes aquelles que uns quinze minuts abans d'aquesta
primera sortida, no estiguin darrere de la línia de sortida.
En la modalitat d'esprint, tota embarcació que realitzi dues sortides nul·les,
quedarà desqualificada.
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Obsequis i premi
Tota aquella persona que realitzi la inscripció a la Trobada i participi com a
remer, així com els delegats, rebrà una camiseta tècnica commemorativa
de l'esdeveniment.
El premi de la Trobada Màsters de Rem en la seva 2a edició seran 500 €,
que rebrà el club que obtingui major puntuació resultant de la suma dels
punts obtinguts pels seus remers.
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