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Rem Indoor 2015 – Bases per als participants 

7 de març de 2015 

DESCRIPCIÓ 

 Campionat de rem ergòmetre dividit en tres categories: masculí absolut, femení absolut i 

relleu equip mixt 

 L’edat mínima per a poder participar és de 14 anys 

 Els joves d’entre 14 i 18 anys hauran de portar l’autorització dels seus pares 

 El preu de la inscripció és de 5€ 

 En acabar es farà una barbacoa – botifarrada de germanor per a tots els inscrits 

 Els acompanyants tenen l’opció de comprar un tiquet de barbacoa per 5€  

 Categories i premis:   

o Absolut Masculí – Trofeus per al guanyador 

o Absolut Femení – Trofeus per la guanyadora 

o Equips – Trofeu al guanyador 

 Equips mixtes estaran formats per de 4 persones i com a mínim hi haurà d’haver una noia a 

l’equip. 

 Cada sèrie estarà formada per un màxim de 4 participants o equips 

 Les sèries seran de 1.000 metres menys les d’equips que seran de 2.000 metres 

PROGRAMA 

 16h00 – 17h00 – Registre d’inscripcions (Si no s’ha fet amb anterioritat) 

 17h15 – Sorteig de les sèries 

 17h45 – Inici de la primera sèrie 

 19h00 (aprox.) – Semifinals i finals 

 20h00 (aprox.) - Barbacoa 

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ – En funció del número d’inscrits 

 Tots els participants remaran una sèrie de classificació 

 Es farà una classificació segons el temps de cada participant, ordenant de menor a major 

temps 

 12 o menys participants: Una sèrie final entre els 4 millors classificats 

 Més de 12 participants: Possibilitat de fer una final “B” entre el 5è i 8è classificat 

 La classificació final serà la següent: 

1r Menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final 

2n Següent menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final 

3r Següent menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final 

4at Següent menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final 

5è Menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final "B" 

6è Següent menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final "B" 

7è Següent menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final "B" 
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8è Següent menor temps havent sumat la sèrie classificatòria + la sèrie final "B" 

9è Segons menor temps en la sèrie classificatòria no classificats a les finals 

… Segons menor temps en la sèrie classificatòria no classificats a les finals 

 

DADES INSCRIPCIÓ 

NOM I COGNOMS.................................................... 

DATA NAIXEMENT................................................... 

TELÈFON................................................................ 

CORREU ELECTRÒNIC.............................................. 

HOME.................DONA................. 

 

EN CAS DE MENOR D’EDAT  

En/Na....................................................................amb número de DNI ...................... 

Com a pare- mare o tutor de.................................... ...................................................  

AUTORITZO al meu fill/filla a participar en la Regata Popular de Rem Indoor 

Signatura.  

 

 

 

*Lliurar per email, Fax o en paper a l’oficina del GEN Roses: 

e-mail: secretaria@genroses.cat 

FAX: 972 25 70 09 

 

 

*Termini màxim per a realitzar la inscripció: 7 de març a les 17h00 

**Es considera inscripció formalitzada quan s’entrega el full i 

s’abonen els drets d’inscripció 
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