
Héctor Ruiz
Campió d’Espanya i

Campió de la Copa d’Europa d’AAOO

23 i 24 d’abril de 2016

Organitza Col·labora

 M é s  i n f o r m a c i ó  i  o f e r t e s  d e  p r e u s  a l  n o s t r e  w e b  

w w w. g e n r o s e s . c a t

Viu un cap de setmana intens amb
entrenaments tècnico-tàctics de gran 
qualitat i moltes més activitats!!!

      Provareu uns dels millors neoprens d’alta competició
      Xerrada de nutrició a càrrec de Roger Pérez 
      Sessió de fisioteràpia i recuperació 

1r STAGE

NATACIO
d aiGUEs obertes 

Coneix l’Héctor a:  www.hectorruizows.com

Amb sortida de kayak

a la llum de la lluna

i moltes més sorpreses!

Ens desvetllarà els secrets per
treure el millor rendiment dins l’aigua!

COSTA BRAVA · EMPORDÀ · ROSES



PREU: 195€ + 6€ assegurança pel cap de setmana 
(només en cas de no tenir llicència)

Places limitades

 

Regala un cap de setmana 
intens per celebrar 
el Sant Jordi!
 

A QUI S’ADREÇA:
A totes aquelles persones interessades en millorar la 
tècnica de natació en AAOO
 
PROCEDIMENT PER INSCRIURE’S:
1. Emplena el full d’inscripció amb les teves dades a 
www.genroses.cat
2. Rebràs una confirmació via correu electrònic amb 
les dades bancàries
3. Realitza pagament per finalitzar la inscripció
 

OBSERVACIONS:
El programa d’activitats podrà canviar l’ordre o el 
tipus d’activitat per a la bona pràctica de l’esport i la 
major rendibilització de l’activitat.

PROGRAMACIÓ STAGE:

DISSABTE
09’30    Arribada al Meeting Point del Gen Roses i presentació
10’00   Xerrada tècnico-tàctica amb ajuda de material audiovisual, a càrrec 
     d'Héctor Ruiz. 
11'00   Xerrada amb Dani Pagès, distribuïdor de Neoprens Xterra España + Test de   
     neoprens
11’30   Entrenament pràctic i gravació dels consells tècnico-tàctics 
13’00   Dinar (pícnic)
14’30   Ponència sobre suplementació esportiva en la competició a càrrec de 
     Roger Pérez, distribuïdor dels productes Etixx
15'00   Visualització i anàlisi tècnic gravacions
15’30    Trasllat en pneumàtica (Cala Montjoi)
16’00   Entrenament
19’00   Lliure (Sopar)
22’00   Sortida en kayak a la llum de la lluna
 
DIUMENGE
09’30   Arribada participants al Meeting Point Gen Roses
09’45    Aproximació en pneumàtica al punt de sortida
10’15   Explicació+ Consells pràctics per la travessia test
10’30   Tret de sortida Travessia test
11’30   Final Travessia test
11'30   Dutxa
11’30   Massatge a càrrec de Montse Giró, del Centre Zenit’Salut, imprescindible per 
     una vital recuperació
12’00   Travessia test
13’00   Barbacoa/Dinar
15’00   Cloenda Stage


