
 
  
  
  
 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 
 

1. Estacionament.  
 
L'accés amb vehicle al Club Nàutic Vilassar de Mar és a través del passeig marítim. En 
temporada de platja l'afluència és molt alta i no podem garantir aparcament per a 
tothom. Recomanem arribar aviat. També hi ha zones d'estacionament gratuït al poble 
(Correus o Camp de Futbol) a menys de 5 min. caminant al club. 
 

2. Entrada d'embarcacions participants.  
 

Cal portar les embarcacions al club abans del dia de la regata. A partir del 28 de maig ja 
poden accedir embarcacions del campionat al club. Abans de portar les embarcacions 
contacteu amb el club. En cas de venir el mateix dia recomanem venir molt aviat per no 
tenir problemes d'accés. 

 
3. Regata-entrenament 5-6 juny. 

 
Els dies 5-6 juny a les 12 h es celebra al club el Trofeu Primavera. És una regata social 
que us pot servir com a entrenament, us convidem a tots els regatistes participants a 
assistir-hi. 

 
4. Seguiment regata.  

 
Oferim la possibilitat de fer seguiment de la regata a familiars i acompanyants de 
regatistes a bord d'embarcacions de socis. En cas d'estar interessats, cal sol·licitar-ho al 
moment de la inscripció. 

 
5. Agenda social campionat:  

Dissabte 12:  
10:30-11:30: Inscripció i entrega de Welcome Pack.  
11:30: Reunió de Patrons a les escales del club. 
11:45: Fotografia de Regatistes i Organització a les escales del club.   
13:00: Seguiment de regata per acompanyants.  
16:30: (En acabar les proves del dia): Dinar de regatistes (10 €) i acompanyants 
(20 €). A l’aire lliure i supeditat o adaptat a les mesures de prevenció vigents. Els 
tiquets del dinar s'han de treure al moment de la inscripció.  

Diumenge 13: 
10:30 h. Esmorzar de regatistes amb imatges de la regata.  
12:30 h. Seguiment de la regata per acompanyants.   
17:00 h. (Aprox) Entrega de premis.  

 
Us informem que a més de l'experimentat equip de marineria, comptarem amb un 
equip de joves regatistes que donaran suport al moment de sortida i tornada a terra de 
les embarcacions des de l’aigua.  


