EUROPE WORLD
CHAMPIONSHIP

CN EL BALÍS

El Club Nàutic El Balís acollirà del 29 de juliol al 9 d’agost el Campionat del món de la classe Europa,
una de les flotes més arrelades a Catalunya.

EUROPEAN WORLD CHAMPIONSHIP
L’Europa és una embarcació dissenyada el 1933, i durant aquest temps ha sofert diferents millores
tècniques que li van merèixer ser classe olímpica femenina als Jocs Olímpics des de 1992 fins al 2004.
Actualment, Catalunya compta amb la campiona del món 2010 (Eli Llargués) i el campió d’Europa
Junvenil 2010 (Albert Codinachs). De tot Espanya, Catalunya és on hi ha la flota més extensa; de 70
regatistes que hi ha de la classe Europa a Espanya, 63 són catalans.
Les categories existents són: juvenil (fins els 19 anys), sènior i màster (a partir dels 30 anys).

CARACTERÍSTIQUES DE L’EMBARCACIÓ:

••
••
••
••
••
••

Nombre de tripulants: 1
Eslora: 3.35 cm
Màniga: 1.38 cm
Pes: 45 kg
Superfície vèlica major: 7.2 m2
Pes ideal esportista: Dones: 60kg / Homes: 64kg

CALENDARI
El mundial, que començarà el 29 de juliol i s’allargarà fins el 9 d’agost, inclou diferents competicions:
1. OPEN WEEK: Del 29 de juliol al 2 d’agost
Hi participaran aproximadament 80 regatistes d’uns 10 països. Els resultats de les proves de
l’Open Week poden ser classificatoris per a la participació al Campionat del món.
L’última edició de la Open Week es va celebrar a Segelclub Kühlungsborn (Alemanya) i
anteriorment al Club Vela Blanes.
El dilluns 29 de juliol es realitzaran les medicions i el registre. Les proves a l’aigua de la Open
Week 2019 començaran el dimarts 30 de juliol.
El divendres 2 d’agost es celebrarà l’entrega de premis als guanyadors de la Open Week.
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2. NATIONS CUP: 3 i 4 d’agost
És la regata per equips que comptarà amb la participació de diferents països d’Europa.
L’entrega de guardons als guanyadors de la Nation’s Cup està prevista pel mateix dissabte 3
d’agost. Si les proves s’allarguen, es realitzarà el diumenge 4 d’agost.

3. WORLD CHAMPIONSHIP: del 3 d’agost al 9 d’agost
S’esperen més de 150 regatistes de més d’una desena de països.
Els dies 3 i 4 d’agost es realitzaran les medicions i les proves a l’aigua tindran lloc del 5 al
9 d’agost. El diumenge 4 d’agost tindrà lloc la celebració d’obertura al centre del poble de
Sant Andreu de Llavaneres on els regatistes faran un passeig de bandera fins a arribar al
centre de la Vila, on es realitzaran els parlaments de les diferents autoritats.
Els guanyadors de la World Championship rebran els seus guardons a l’acte de clausura del
mundial del divendres 9 d’agost.

L’EUROPE WORLD CHAMPIONSHIP EN XIFRES
ځځ

Més de 150 regatistes de tot el món

ځځ

11 regatistes del CN El Balís

ځځ

12 proves open week

ځځ

10 proves al mundial

ځځ

Entre 5 i 10 voluntaris

• DECLARACIONS OFICIALS:
Els mitjans que requereixin declaracions del CN El Balís podran comptar amb:
Fran Ripoll, president del Club
Oriol Cornudella, comodor del Club
Alfredo Llobet, vicecomodor del Club
• CANALS OFICIALS DEL MUNDIAL
Web oficial: http://www.ewc.cnelbalis.com/es/default/races/race
Vídeo promocional: https://www.cnelbalis.com/mundial-classe-europe/
Informació tècnica de la regata: http://www.ewc.cnelbalis.com/en/default/races/race-toa
Facebook: https://www.facebook.com/cnelbalis/
Twitter: https://twitter.com/cnelbalis
Instagram: https://www.instagram.com/cnelbalis/
• PATROCINADORS
Ancient Bath Vallromanes (AIRE)
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CONTACTE DE PREMSA:
Eulàlia Roca
eroca@strategycomm.net
T.: 937 901 253
M.: 670 200 530
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