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REGATES OPEN SLÀLOM TARDOR 2014 – GEN ROSES 

INSTRUCCIONS DE REGATA 

D'acord amb el que estableix la regla 87.2 i apèndix M1 del RRV, el GEN Roses, es complau 

d’anunciar la celebració de les regates de windsurf en la modalitat de SLÀLOM per la 

temporada 2014/15 per a planxes a vela. En conseqüència, estableixen el següent: 

a) REGLAMENT 

Les regates es correran sota el RRV, les prescripcions de la RFEV, el reglament de competicions 

de la FCV, el reglament de competicions de Windsurfcat i aquestes instruccions particulars. 

b) PARTICIPACIÓ OBERTA 

Podran participar-hi les planxes a vela que ho desitgin, sota el reglament de competicions de 

Windsurfcat i no sotmesos a possibles reclamacions. 

c) GRUPS  I SISTEMES DE PUNTUACIÓ 

 S’estableixen els següents grups de classificació: 

- Grup Slàlom Absolut i Màster   

- Grup Slàlom Junior 

Els grups participaran junts o per separat segons el nombre d’inscrits i quedarà a la decisió del 

comitè organitzador.  

El sistema de puntuació es farà utilitzant els quadres eliminatoris i puntuacions utilitzades i 

definides al reglament de competicions de Windsurfcat. Es realitzarà una classificació general 

per a cada regata.  

Es descartarà un quadre després de realitzar el TERCER quadre eliminatori del dia.  

d) INSCRIPCIONS 

- Preinscripcions i informació addicional a windsurf@genroses.cat 

- Inscripcions el mateix diumenge a les  11:00h a l’Oficina de Regates.  

- Preu de les inscripcions: 10€ 

Ús obligatori de la “LYCRA IDENTIFICATIVA” de la regata proporcionada per la organització al 

moment de la inscripció. S’abonaran 10€ en concepte de fiança per la lycra que seran 

retornats a la seva entrega al finalitzar la regata.  
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e) CALENDARI DE REGATES 

S'estableix el següent calendari de regates SLÀLOM per a la temporada 2014/15: 

2014 (Octubre a Desembre) / 2015 (Març a Juny):  Convocatòria el SEGON diumenge de cada 

mes amb la possibilitat d’aplaçament al TERCER diumenge del mes, si les condicions 

meteorològiques ho requereixen. El dijous anterior a la possible regata es confirmarà, aplaçarà 

o anul·larà la celebració de la regata, comunicant-ho als inscrits via web del GEN 

(www.genroses.cat) , facebook (www.facebook.com/genroses) o e-mail als participants 

registrats. 

 

*El calendari 2015 es publicarà a www.genroses.cat 

f) PROGRAMA PREVIST 

- Les inscripcions es formalitzaran el mateix diumenge a les 11:00h. 

- El QUADRE ELIMINATORI quedarà definit a les 11:30. 

- El Senyal d’ATENCIÓ es donarà a partir de les 12:00h. amb bandera VERDA del CIS per a la 

primera prova del primer quadre. S’aplaçarà el temps necessari fins que les condicions 

meteorològiques permetin la celebració de les proves. (VENT MÍNIM: 13 nusos) 

- Si les condicions meteorològiques ho permeten, després de completar 2 quadres complets 

(eliminatòries i finals), es realitzarà un aplaçament a terra d’una hora (indicada amb el 

gallardet d’intel·ligència i el numeral 1 del CIS) per refer els quadres eliminatoris per les 

possibles posteriors proves.  

- Es realitzaran tantes proves com sigui possible amb l’objectiu de completar el màxim nombre 

de quadres eliminatoris i obtenir una CLASSIFICACIÓ GENERAL per a cada regata. 

- No es donarà cap senyal d’ ATENCIÓ més tard de les 18:00h. 

g) INSTRUCCIONS A TERRA I A L’AIGUA 

El comitè de regata podrà donar instruccions orals les quals, fins i tot, tindran preponderància 

sobre aquestes instruccions. 
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h) REGISTRE, CLASSIFICACIONS I ENTREGA DE PREMIS 

El registre de participants serà necessari per a realitzar les classificacions i es  realitzarà a cada 

regata durant la inscripció a l’Oficina de Regates del GEN Roses. 

Les classificacions generals i de cada regata quedaran publicades a l’apartat de notícies de la 

secció de windsurf de la web del GEN (www.genroses.cat/?q=web/noticias/s/Windsurf).  

L’Entrega de Premis s’informarà mitjançant avís publicat al TOA del GEN, a www.genroses.cat 

o s’enviarà e-mail a tots els regatistes registrats. 

El TROFEU SLÀLOM TARDOR 2014 constarà de tres regates (octubre, novembre i desembre). Es 

celebrarà un TROFEU SLÀLOM PRIMAVERA 2015 (de març a juny) que constarà de quatre 

regates i ambdós trofeus decidiran els guanyadors de la temporada 2014/15. 

PREMIS:  1r, 2n i 3r Classificats Absoluts     

1r Classificat Màster      

1r Classificat Junior      

 

ANNEX 1: ESQUEMA ORIENTATIU DEL RECORREGUT I PROCEDIMENT DE SORTIDA  
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