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Com arribar: 
 

Des de l’autopista AP-7 sortida número 4. Seguir els cartells direcció Roses.  

Arribant a Roses, seguir les indicacions “Roses centre” i creuar Roses fins a arribar a la primera 

rotonda del port. Entrar al port. 

IMPORTANT: Els remolcs, llaüts i Llaguts els entrarem per la platja. El pàrquing del port durant 

l’estiu no és gratuït. Així , quan us trobeu la tanca del port, heu de girar a la dreta i entrar a la 

platja just per davant del bar Ona, a la cantonada del carrer de la rotonda. Els remolcs els 

estibarem a la platja a la zona indicada. Durant l’hivern no hi haurà problema per entrar al 

port. 

 

Plànol de les instal·lacions:  
   

http://www.facebook.com/genroses
http://www.genroses.cat/
mailto:secretaria@genroses.cat
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Plànol de la competició:  

 

Organitzadors, col·laboradors i patrocinadors: 
 

El GEN Roses, el Xon’s Rem Empuriabrava  i la FCR organitzen aquesta prova de la Lliga de Llaüt 

Mediterrani i Llagut Català 2015. 

Lloc i instal·lacions: 
 

GEN Roses – www.genroses.cat  

El GEN Roses és un club nàutic i disposa de vestuaris amb dutxes i lavabos, aules, rampa de 

formigó per baixar els llaguts i platja on es poden deixar. També hi ha altres serveis com Wi-Fi, 

màquines de cafè, etc. 

Director de la regata:  
 

Jordi Capella. 

Director de seguretat:  
 

David Miralta. 

http://www.facebook.com/genroses
http://www.genroses.cat/
mailto:secretaria@genroses.cat
http://www.genroses.cat/
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Inscripcions: 
 

A la Federació Catalana de Rem: http://www.remcatalunya.org / federació@remcatalunya.cat. 

Els 15€ de quota d’inscripció per tripulació inscrita s’ha d’ingressar al núm. de compte 2100 

3000 18 2201779435. Data límit de llicències: 25 de març a les 17h00. 

Contacte del club: 
 

GEN Roses: 972 257 003          (de 9h00 a 14h00 i de 16h00 a 19h00). 

Format de la competició: 
 

Regates en línia. 700m per veterans i 1400m per absoluts en Llaüt. Per llagut, 700m cadets i 

veterans i 1400m juvenils i absoluts. 

Horaris i programa:  
 

Informació a la Federació Catalana de Rem: http://www.remcatalunya.org / 

federació@remcatalunya.cat  

Reunió de delegats diumenge 29 a les 8h30. Inici de la competició a les 9h30. 

Aigües: 

 

Tots els participants o equips disposaran d’ampolles d’aigua. 

Fotografies: 
 

Hi haurà un àlbum de la jornada al facebook del GEN Roses:  www.facebook.com/genroses   

Allotjament: 
 

El descompte i tarifes dels allotjaments oficials s’oferiran mitjançant el contacte: 

Booking@genroses.cat  
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