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Data de celebració:
La Travessia l’Escala Roses es celebrarà el dia 16 d’agost 
de 2014. La sortida serà a les 13:00 en front de la platja 
de Riells per creuers, windsurf, catamarans i vela 
lleugera. I a les 13:30 per Kites en front del Camping la 
Ballena Alegre.

Recorregut:
De la sortida formada per la línea entre dues boies 
fondejades al lloc indicat, !ns l´arribada entre dues 
boies fondejades en front la rampa del GEN per totes 
les classes menys els Kites i creuers que serà entre una 
pneumàtica i boiarí amb els gallardets del GEN, 
fondejats al nord de la piscifactoria en front la Platja de 
la Perola.

Organitza i col·labora:
El Grup d’Esports Nàutics de Roses amb la col·laboració 
del Club Nàutic l´Escala, el Club Costa Brava Extreme, 
Kite Experience, Camping La Ballena Alegre, l’Ajunta-
ment de Roses i El Port de Roses. 

Reglament:
Les regates es correran sota el RRV, les prescripcions de 
la RFEV, el reglament de competicions de la FCV i les 
instruccions particulars.

Categories d’embarcacions participants:
Podran participar-hi els windsurfs, les embarcacions 
de vela lleugera i creuers que ho desitgin. No 
s’establiran ràtings compensatoris, tan sols diferencia-
ció entre els grups de windsurf,  monocasc, catama-
rans, kites i creuers, tot ells amb temps real.
 
Inscripcions:
El termini d’inscripció s’obrirà el divendres 1 d’agost i es 
tancarà el dissabte 16 a les 10:00. Cal formalitzar-la 
mitjançant complementació del formulari d’inscripció i 
abonant els drets corresponents a les o!cines del GEN.

Seguretat 
L´organització dotarà la travessia amb diverses 
pneumàtiques i barcos de suport. El barco del 
trasllat disposarà d’equip mèdic. 
El canal VHF utilitzat serà el 6.

Tots els participants hauran de portar la lycra 
amb el dorsal identi!catiu durant tota l’activitat, 
que es donarà al moment de formalitzar la 
inscripció. Aquesta els identi!carà com a 
participants per poder rebre l’assistència 
correcte . El no portar la samarreta podrà ser 
motiu per no autoritzar qualsevol de les 
activitats programades. Altrament l’ús de 
l’armilla salvavides serà obligada durant la 
travessia.

El preu de la inscripció per a Socis del GEN i socis dels 
clubs col·laboradors (CN l’Escala i Club Nàutic l´Escala, 
el Club Costa Brava Extreme, Kite Experience) és de 20 
euros i per a no socis 25 euros. Tenint dret amb aquesta 
a lycra de la regata, esmorzar al GEN, trasllat de 
material de windsurf i regatistes a l’Escala amb barco 
des del GEN, , participació a la travessia, dinar !deuada 
al GEN i al concloure la travessia, participar de diverses 
activitats organitzades al GEN durant la sobretaula i 
lycra de la regata.
És obligat disposar de llicència federativa per poder 
participar. El club organitzador o col.laborador pot 
tramitar llicència d’un sol dia si no se’n disposa.

Acompanyants:
Tots els acompanyants han d’estar degudament 
registrats i abonar els drets corresponents per 
participar de les activitats paral·leles. 10 euros per als 
socis del GEN 15 euros per els no socis. El seu registre 
els hi donarà dret a poder assistir a l’esmorzar, 
acompanyar als participants en el trasllat a l´Escala i 
poder veure la sortida. Tanmateix podran participar de 
les activitats diverses del sobretaula.

 Trofeus:
S’estableixen els següents guanyadors:

Avarada i carrets
Es facilitarà zona d’avarada per totes les 
embarcacions que no siguin del GEN i vulguin 
quedar-se per programar el seu retorn als clubs 
d’origen. 

Modificacions d’aquest anunci:
Aquest anunci de regata podrà ser modi!cat en 
qualsevol moment per les instruccions de la 
travessia que es publicaran a la web del GEN el 
dia 15 d’agost i s’entregaran el dissabte 16 
d’agost durant l’esmorzar.

Responsabilitat:
El Grup d’Esports Nàutics de Roses com a entitat 
organitzadora, així com la resta d’entitats 
col·laboradores, no assumeixen cap responsabi-
litat sobre qualsevol accident o incident que 
pugui produir-se abans, durant o després

Programa d’activitats i horaris:
9:00           Cafè i sucs al GEN i carregada de material al barco  transport
10:30        Sortida del barco transport cap a l’Escala i alhora  sortida autocar de Kitesurf Costa Brava
12:00         Descarregada de material a l’Escala o Ballena Alegre i preparació per la sortida
13:00         Sortida de la Travessia l’Escala Roses  de Creuer;  vela lleugera i windsurf
13:30         Sortida de la Travessia l’Escala Roses  de kites
15:00         Fideuà 
16:00         Repartiment de trofeus


