TRAVESSIA L’ESCALA - ROSES
17 d’agost de 2013
INSTRUCCIONS DE LA TRAVESSIA
D'acord amb el que estableix la regla 87.2 i apèndix M1 del RRV, el GEN Roses, es complau en anunciar la celebració
de Travessia l’Escala – Roses per a iots de vela lleugera, catamarans i windsurfs; en conseqüència, estableixen el
següent:
a) Les regates es correran sota el RRV, les prescripcions de la RFEV, el reglament de competicions de la FCV i
aquestes instruccions particulars.
b) Podran participar-hi els windsurfs, catamarans i embarcacions de vela lleugera que ho desitgin. No s’establiran
ràtings compensatoris, totes les embarcacions participaran en temps real.
c) S’estableixen els següents grups de classificació:
-Grup vela lleugera.
- Grup Windsurf
-Grup Catamarà
- Grup kite
d) S'estableix el següent programa:
08:30 Registre participants al GEN (a secretaria)
09:00 Esmorzar i carregada de material al barco transport a Roses
10:30 Sortida del barco transport cap a l´Escala i alhora sortida autocar de Kitesurf Costra Brava.
11:30 Registre participants al C.N. L’Escala (a l’Escola de Vela)
12:00 Descarregada de material a l’Escala i preparació per la sortida (el mateix per Kitesur a la Ballena
Alegre).
12:30 Senyal per sortir les embarcacions a mar
13:00 Sortida de la Travessia l´Escala Roses 2013
15:00 Fideuà
16:00 Repartiment de trofeus
16:30 Activitat diverses de cada secció del club
e) Es consideraran inscrits tots els iots que es registrin correctament i el seu patró i tripulants faci ús de la samarreta
identificativa.
f) El Senyal d’ ATENCIÓ es donarà, a les 13:00h. amb bandera A del CIS per a totes les classes juntes.
- Procediment segons Annex 1.
g) S’estableix el següent recorregut:
- Sortida i Arribada segons Annex 2.
h) Temps límit per la sortida és les 15:00 i el temps límit per l’arribada les 18:00
i) 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 i el telèfon de coordinació el 972 257 003
Tots els participants hauran de portar la lycra amb el dorsal identificatiu, com a vestimenta exterior per
sobre de l’armilla salvavides, que es donarà al moment de formalitzar la inscripció durant tota l’activitat. Aquesta els
identificarà com a participants per poder rebre l’ assistència correcte i l’ordre d’entrada . El no portar la lycra podrà
ser motiu per no autoritzar qualsevol de les activitats programades. Altrament l’ús de l’armilla salvavides serà
obligada durant la travessia.
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ANNEX 1
PROCEDIMENT DE SORTIDA
(Regla 26 RRV)

ANNEX 2
Sortida a l’ Escala

Arribada a Roses (NO KITE)

SORTIDA entre barco amb bandera
de Roses ( blanca amb 3 roses)
i boia taronja cilindrica

ARRIBADA
Entre dos boies CONIQUES VERMELLES
en front rampa del GEN

ARRIBADA KITE: Entre boiarí i pal arbolant banderes de
color blau a la platja de la Rubina al Costabrava Extrem
Kiteboarding Club.
Les embarcacions romandran aterra, en les zones
indicades, fins la senyal fònica amb la bandera de Roses,
per anar a mar. La sortida sempre serà 30 minuts després
d’aquest avis.

ANNEX 3
ZONES DE VARADA DE WINDSURF I VELA LLEUGERA

ELS BARCOS DE TRASLLAT DE GENT I MATERIAL AMARRARAN AL MOLL D’ESPERA. PRIMER HO FARÀ
EL DE LA GENT DESPÉS EL DEL MATERIAL PER DESCARREGAR.
LA ZONA DE VARADA PER VELA LLEUGERA ÉS A L’ESCOLA DE VELA DEL NÀUTIC L’ESCALA
LA ZONA DE VARADA DE WINDSURF ÈS LA PLATJA SEGONS INDICA EL PLÀNOL
HI HAURÀ UN PUNT D’INFORMACIÓ I REGISTRE DE PARTICIPANTS A LES OFICINES DE L’ESCOLA DE
VELA DEL NÀUTIC L’ESCALA TAN BON PUNT ARRIBI EL BARCO DE TRASLLAT (11:30 aprox.)

