
REGATA N2 OPTIMIST ROSES – 23 i 24 d’Octubre 2021  

 

QUÈ CAL SABER: 

 

TOA VIRTUAL: www.genroses.sailti.com/ca/default/races/race/text/campionat-optimist-n2-ca 

 

PLÀNOL ACCESSOS: 

 

 

PLÀNOL ESPAIS: 

 

 

Logística VEHICLES i REMOLCS: 

- TOTS els Remolcs han d’aparcar-se a la zona habilitada (VEURE PLÀNOL ESPAIS). 

- Un cop aparcat el remolc, aparcar el vehicle a una de les zones habilitades (VEURE 

PLÀNOL ESPAIS). 

- Està totalment prohibit parar i estacionar a les zones marcades amb línia groga al terra 

(excepte per esperar el servei de rampa per pneumàtiques). 
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Logística PNEUMÀTIQUES: 

- Estacionar el vehicle amb remolc i llanxa davant les oficines del GEN Roses per 

formalitzar la inscripció. 

- Aquells entrenadors i acompanyants que hagin formalitzat la inscripció, rebran un 

distintiu per la pneumàtica que serà indispensable per accedir a la rampa i per baixar-la 

a l’aigua. 

- Entrenadors i acompanyants hauran de baixar les llanxes per la rampa del GEN Roses, 

amb un únic accés (ENTRADA RAMPA PNEUMÀTIQUES) i seguint les indicacions 

l’organització (VEURE PLÀNOL ACCESSOS). 

- Un cop la pneumàtica ja està a l’aigua, sortir amb vehicle i remolc per SORTIDA RAMPA 

PNEUMÀTIQUES i aparcar remolc i vehicle a les zones habilitades.  

- Les pneumàtiques hauran d’amarrar-se a l’interior del canal del GEN Roses: AMARRES 

PNEUMÀTIQUES (VEURE PLÀNOL ESPAIS). 

- Diumenge, per pujar la pneumàtica per la rampa, es seguirà el mateix circuit per entrar 

i sortir de la zona rampa i seguint les indicacions de l’organització (VEURE PLÀNOL 

ACCESSOS). 

 

Logística OPTIMISTS: 

- Aparcar el remolc a la zona habilitada: PARKING REMOLCS (VEURE PLÀNOL ESPAIS). 

- Aparcar el vehicle a la zona habilitada: PARKING VEHICLES (VEURE PLÀNOL ESPAIS). 

- Descarregar els optimists i tot el material per portar-lo a mà fins a l’ENTRADA I SORTIDA 

OPTIMISTS (VEURE PLÀNOL ACCESSOS). 

- Hi haurà zones específiques per a cada club, davant de la platja, a la ZONA OPTIMIST. 

Aquestes zones estaran marcades amb rètols plastificats i caldrà respectar-ho durant 

tot el campionat (VEURE PLÀNOL ESPAIS). 

- Diumenge, caldrà portar els optimists a mà cap a PARKING REMOLCS i carregar-los a la 

zona, per evitar congestionar el carrer del port. 

 

 

 

 

 


