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MERCAT OBERT 

D'OCASIO 

D'INTERCANVI ENTRE 

PARTICULARS 

DE MATERIAL 

DE WINDSURF

windsurf, kite, vela lleugera i creuers

3r Trofeu de creuers memorial Eloi Borràs

Informació

www.emporda.info

Grup d’Esports Nàutics
Port Esportiu de Roses
Informació al 972 257 003
www.genroses.cat
www.facebook.com/genroses

Participants
• Hi podrà participar qualsevol persona major de 16 anys

• Es podran acceptar inscripcions de menors d’aquesta edat prèvia acreditació 
d’experiència contrastada

• Tots els menors de 18 anys requeriràn d’escrit firmat de pares o tutor conforme 
accepten i autoritzen les condicions de la regata

Seguretat
• Serà obligat al moment de inscriure’s proporcionar 2 números de telèfon mòbil de 
contacte, el personal i el mòbil d’una tercera persona per avisar en cas d’urgència

• Canal oficial de regata VHF: 8

• Obligatòria la Lycra/samarreta oficial amb dorsal identificatiu com a capa 
exterior

• Obligatori l’ús d’armilla salvavides

Actes socials
• Serà necessària la samarreta identificativa de l’event, o la de participant per 
poder accedir-hi

• Després de dinar – 5a Edició TrocaGEN: Compra venta de material de windsurf
i kite de segona mà

Premis
• Després de dinar – Entrega de premis i clausura de la Travessia 2016

• Premis: 1er Windsurf, 1er Kite, 1er Catamarà, 1er Vela Lleugera, 1er Creuer 
(premi 2on Memorial Eloi Borràs), 1er Soci del GEN, 1era Fèmina, l’últim i més 
esforçat, el més jove, el més veterà, Trofeu vintage

INSCRIPCIONS
fins el 18 d’agost



         Horaris i programa des del GEN
• A partir de les 9h30 – Esmorzar per als
 inscrits i acompanyants registrats
• Fins les 10h30 - Recollida de dorsals
• 11h00 - Inici compte enrere, rellotge oficial per la sortida (3 h.)
• 11h00 - Trasllat del material i dels participants cap a l’escala
• A partir de les 14h45 – Arribada progressiva dels participants
i dinar a l’esplanada

Horaris i programa 
C. CostaBrava Extreme, 
KiteExperience i la Ballena Alegre
• Fins les 10h30 - Recollida de dorsals
• 11h30 – Trasllat del material i dels 
participants cap al Càmping La Ballena 
Alegre

   Horaris i programa sortida i
C.N. l’Escala
• 12h00-12h30 – Arribada i preparació dels 
participants que utilitzen la “golondrina”
• Fins les 13h00 - Recollida de dorsals
• *Zona de recollida de carrets, fundes i bosses 
per al trasllat al GEN Roses en camió, al
costat oficines Escola de VelaInformació

Travessia l’Escala - Roses 2016
6è Trofeu Vintage
3r Trofeu de creuers memorial Eloi Borràs

SORTIDA
• 14h00 – Sortida davant la platja del Riuet
• És una sortida tipus llebre. Entre boies taronges  inflables 
passant per la popa de la pneumàtica oficial, que correrà la 
línia de sortida de sotavent a barlovent. 
(S’identificarà amb diverses banderes del GEN Roses). 

Sortida 
Creuers

Arribada 
Creuers i Kite
Al sud-est de la piscifactoria del Port de Roses
Zona circuit Jet ski, entre dues boies inflables 
vermelles
Porta obligatòria per els participants que 
vulguin optar al Premi al Guanyador Absolut

Arribada 
Windsurf, vela lleugera, catamarans.
Davant de la rampa de varada del GEN Roses 
Entre dues boies inflables vermelles

Sortida 
Kite, Windsurf, vela lleugera, 
catamarans 
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Informació Regata

          Inscripcions
• A partir del dia 1 d’Agost
http://www.genroses.cat
• Fins el dia 18 a les 24h00 
• No s’acceptarà cap inscripció acabat 
el termini que no estigui registrada i 
pagada
• Preu socis clubs col·laboradors: 20€ 
No socis: 25€
• Esmorzar i dinar dels acompanyants: 
10€ per a socis i 15€ per a no socis

Entrega de Lycra als clubs
col·laboradors
• Les Lycres amb dorsal assignat es 
podran recollir fins les 13h el mateix 
matí de la regata

Inscripció


