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Rem Indoor 2014 – Bases per als participants 

 

 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€ 

 El preu de la inscripció pels abonats de les entitats col·laboradores i socis del GEN  és de 3€ 

 Tots els participants tindran beguda gratuïta 

 Categories:   

o Absolut Masculí – Trofeus per als 3 primers 

o Absolut Femení – Trofeus per a les 3 primeres 

 Places limitades a  

o 40 en la categoria masculina (per ordre estricte d’inscripció formalitzada) 

o 40 en la categoria femenina (per ordre estricte d’inscripció formalitzada) 

 Cada sèrie estarà formada per un màxim de 4 participants 

 Les sèries seran de 1.000 metres 

PROGRAMA 

Dissabte 15 d’abril 

 9h00 – 10h00 – Registre d’inscripcions (Si no s’ha fet amb anterioritat) 

 11h00 – Sorteig de les sèries 

 11h30 – Inici de la primera sèrie 

 13h00 (aprox.) – Semifinals i finals 

QUADRE DE SÈRIES – En funció del número d’inscrits 

 

 

Número de sèries Es classifiquen 

C
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R

IE
S 8 Sèries 1r per sèrie + 4 millors temps 

7 Sèries 1r per sèrie + 5 millors temps 

6 Sèries 1r per sèrie + 6 millors temps 

5 Sèries 1r per sèrie + 7 millors temps 

4 Sèries 1r per sèrie + 4 millors temps 

 
  

SEMIFINALS 
3 Sèries 1r per sèrie + 1 millors temps 

2 Sèries 1r per sèrie + 2 millors temps 

 
  

FINAL 1 Sèrie (4 participants) Classificació final 
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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: 15 de març a les 10h00 

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

s’abonen els drets d’inscripció 
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