
 

 
TROFEU PRIMAVERA GEN ROSES 

VIRTUAL REGATTA IN-SHORE 
 

INSTRUCCIONS DE REGATA: 
 
1.REGLES 
Les regates es regiran per les regles tal i com es defineixen al reglament de 
regates virtual.  
*Respecte a l’ús de les ajudes del joc, des del comitè organitzador no trobem 
la forma de controlar-ne l’ús que en fa cada participant, i per tant deixem a 
lliure elecció l’ us d’aquestes ajudes. És per aquest motiu que ús animem a 
practicar i entrenar-vos a les regates oficials, que és on pots aconseguir 
moltes fitxes de manera gratuïta al mateix temps que t’entrenes. Simplement 
Fair Play i arbitratge directe a mar amb penalització automàtica. 
 
2. INSCRIPCIONS I AVISOS ALS PARTICIPANTS  
Les inscripcions es realitzaran enviant whastsApp al mòbil  650 358 682             
indicant el nom de la persona i pseudònim amb el que s’ha registrat en el 
virtual regatta.  
Els avisos als participants s’exposaran en el grup de WhatsApp creat per a 
aquesta competició al qual se us afegirà quan s’accepti la vostra inscripció.  
Les classificacions es publicaran tant al grup de WhatsApp i a la noticia de la 
web www.genroses.cat. 
 
3. PROGRAMA DE LES PROVES, RECORREGUTS, CAMP DE REGATES I FORMAT 
DE COMPETICIÓ  
Estan programades tantes proves siguin possibles realitzar entre les 12h:00 i 
les 14h:00.  
El temps límit de cada prova serà de 5 minuts aprox. des de la finalització del 
primer participant, moment que es publicarà el codi i hora d’inici per poder 
accedir a la nova regata. Si un participant no ha finalitzat, haurà de retirar-se i 
entrar en la nova regata.  
Les regates es realitzaran en flota de com a màxim 20 embarcacions, es 
prioritzaran les inscripcions dels socis. 
Es descartarà 1 prova per cada 5 proves finalitzades. 
4. SISTEMA D’ARBITRATGE DIRECTE DURANT LA REGATA I 
AUTOPENALITZACIÓ  
En cas de infringir algunes de les regles establertes al reglament de regates 
virtuals publicat al TOA, el joc procedirà a un sistema d’arbitratge i 
penalització directe que consisteix en relentir la embarcació durant 10 segons.  
 
5. RELACIÓ DE TROFEUS, ACTES SOCIALS I ENTREGA DE PREMIS  
La classificació obtinguda contarà amb el Trofeu primavera. 


