
8è Trofeu Vintage

l’Escala - Roses - 18 Agost
Travessia’18

 
windsurf, kite, vela lleugera i creuers
5è Trofeu de creuers memorial Eloi Borràs

Informació

Data límit



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

INFORMACIÓ
Travessia l’Escala - Roses 2018

8è Trofeu Vintage
5è 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). 

ARRIBADA

Creuers i Kite

Al sud-est de la piscifactoria del Port de Roses
Zona circuit Jet ski, entre dues boies inflables 
vermelles

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 
Recollida de dorsals de 12h30

       a 13h00

Informació Regata

INSCRIPCIONS

• A partir del dia 1 d’Agost
http://www.genroses.cat

• Fins el dia 16 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 LYCRA  
en el punt escollit en fer l’inscripció
• Les Lycres amb dorsal assignat es 

podran recollir fins les 13h el mateix 
matí de la regata en el punt escollit
           al fer inscripció

Inscripció

HORARIS I PROGRAMA SORTIDA

C.N. l’Escala
• 12h00-12h30 – Arribada i preparació dels 

participants que utilitzen la “golondrina”
• Fins les 13h00 - Recollida de dorsals

SORTIDA

Creuers


