
 

 
                                                    

COMUNICADO OFICIAL DE APLAZAMIENTO: 

BARCELONA WINTER SERIES 2020-2021 

 

 

Barcelona a 15 de octubre de 2020 

Siguiendo las directrices de la Federació Catalana de Vela y ante la inminente 

publicación de un nuevo decreto por parte del Govern de la Generalitat tras la reunión 

del PROCICAT con nuevas medidas de restricción para combatir el COVID-19, en las que 

se incluyen la cancelación o aplazamiento de la actividad deportiva federada durante los 

próximos 15 días, el comité organizador de la regata Barcelona Winter Series 2020-2021 

ha decidido aplazar la celebración de la primera Serie prevista en aguas de Barcelona en 

los días 23, 24 y 25 de octubre. 

La celebración de la próxima Serie de la Barcelona Winter Series está programada 

para los días 14 y 15 de noviembre, siempre que la situación lo permita. 

La Barcelona Winter Series, es una regata organizada por el Real Club Náutico de 

Barcelona con la colaboración de l’Ajuntament de Barcelona, Estrella Damm, la Fundació 

Real Club Nàutic de Barcelona, J70 y la Federació Catalana de Vela, en la que compiten las 

categorías J70 y J80. 

 

El comité organizador 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                    

COMUNICAT OFICIAL D'AJORNAMENT: 

BARCELONA WINTER SERIES 2020-2021 

 
 

Barcelona a 15 d'octubre de 2020 

Seguint les directrius de la Federació Catalana de Vela i davant la imminent 

publicació d'un nou decret per part de Govern de la Generalitat després de la reunió del 

PROCICAT amb noves mesures de restricció per combatre la COVID-19, en què s'inclouen 

la cancel·lació o ajornament de l'activitat esportiva federada durant els pròxims 15 dies, 

el comitè organitzador de la regata Barcelona Winter Series 2020-2021 ha decidit ajornar 

la celebració de la primera Sèrie prevista en aigües de Barcelona en els dies 23, 24 i 25 

d'octubre. 

La celebració de la propera Sèrie de la Barcelona Winter Series està programada 

per als dies 14 i 15 de novembre, sempre que la situació ho permeti. 

La Barcelona Winter Series, és una regata organitzada pel Reial Club Nàutic de 

Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, Estrella Damm, la Fundació 

Reial Club Nàutic de Barcelona, J70 i la Federació Catalana de Vela, en la qual competeixen 

les categories J70 i J80. 

 

El comitè organitzador 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                    

POSTPONEMENT OFFICIAL NOTE: 

BARCELONA WINTER SERIES 2020-2021 

 

Barcelona, 15th october 2020 

After communication received from the Catalan Sailing Federation and before the 

imminent publication of a new decree by the Government of the Generalitat after the 

PROCICAT meeting with the new restriction measures to combat COVID 19, which 

includes the cancellation or postponement of federated sports activity for the next 15 

days, the organizing committee of the Barcelona Winter Series 2020-2021 regatta has 

decided to postpone the celebration of the first Series planned in Barcelona waters 23, 24 

and 25 October. 

 The next Barcelona Winter Series is scheduled for days 14 and November 15. 

The Barcelona Winter Series is a regatta organized by the Real Club Náutico de 

Barcelona with the collaboration of the Barcelona City Council, Estrella Damm, the 

Fundació Reial Club Náutico de Barcelona, J70 and the Federació Catalana de Vela, in which 

the J70 and J80 categories compete. 

 

The organising committee 

 


