Jornades de pesca Roses 06/04/2019 i

07/04/2019

BARRACUDA TOUR CHALLENGE BADIA DE ROSES 2019
Bases de participació:
Modalitat espècies.El primer classificat serà el que acumuli la puntuació
més gran obtinguda de la suma de totes les peces presentades calculat de
la següent manera i corregit amb els coeficients que detallarem més
endavant. Es podrà triar la millor puntuació de la classificació obtinguda en
la jornada del dia 6 o del dia 7.( Són jornades independents i es pot
participar en les dues o en una sola).
Només es poden presentar dos peixos per cada espècie . En aquest cas es
considera espècie completa i es multiplicarà el pes total d’aquestes
espècies per el número d’espècies completes aconseguit. En aquesta xifra
es sumarà el pes dels peixos de les espècies incompletes, donant la
puntuació total provisional.
Exemple:
Espècies completes: 2 serrans de 100 g + 2 sorells de 200 gr + 2 pagells de
400 gr = 1.400 gr X 3 (Nº Espècies completes) =4.200 punts.
Espècies incompletes: 1 espet 850gr + 1 escórpora 550 g = 1.400 punts.
TOTAL PUNTUACIÓ PROVISIONAL: 4.200 + 1.400 = 5.600 Punts
Jornades de pesca obert a tothom, socis i no socis de les entitats
organitzadores.

Arts de Pesca: Es podrà pescar amb totes les modalitats que es vulgui,
sempre i quan siguin legals d’acord amb la normativa vigent de pesca
esportiva, queda exclosa la pesca amb carrets elèctrics. La captura de
cefalòpodes, peixos lluna i les espècies en veda.
Tots els pescadors hauran de disposar de la llicència de pesca corresponent,
i assegurança , la qual hauran de mostrar al fer la inscripció, com a màxim
fins el 3 d’abril de 2019.
Canal de comunicació VHF:69
Certificació captures
S’haurà de registrar en format de fotografia o video les captures vives, on
es visualitzi aquesta amb el distintiu gràfic entregat per l’organització el
mateix dia, abans de la sortida de la competició. Per poder-se visualitzar en
el moment del pesatge.
Coeficient regulador per embarcació:
Embarcacions 1 pescador, multiplicaran el pes total x 1.70
Embarcacions 2 pescadors, multiplicaran el pes total x 1.50
Embarcacions 3 pescadors, multiplicaran el pes total x 1.40
Embarcacions 4 pescadors, multiplicaran el pes total x 1.30
Embarcacions 5 pescadors, multiplicaran el pes total x 1.25
Embarcacions +6 pescadors, multiplicaran el pes total x 1.00
Un cop aplicats aquests coeficients a la puntuació total provisional
s’obtindrà la puntuació total definitiva.
TALLES MÍNIMES : Consultar annexe Nº1
Premis
1º classificat
2º classificat
3º classificat

Peça Gran

En cas d’empat entre 2 o més embarcacions, guanyarà el que hagi
completat més espècies (2 peces), en cas de segon empat guanyarà la peça
més grossa. Només es tindrà en compte la millor puntuació aconseguida
en una de les dues mànegues.
PREMI ESPECIAL ROSES
Invitació al primer classificat, per la gran final Barracuda Tour Beneteau de
França 2019a Port du Crouesty, Arzon, amb totes les despeses pagades per
a una tripulació de 3 persones(excepte el desplaçament), gentilesa de
Nautivela.

PREMI ESPECIAL L’ESCALA
Invitació al primer classificat de les jornades pesca Barracuda Tour L’escala,
per la gran final Barracuda Tour Beneteau de França 2019a Port du
Crouesty, Arzon, amb totes les despeses pagades per a una tripulació de 3
persones (excepte el desplaçament), gentilesa de Nautivela.

PREMIS ESPECIAL BARRACUDA AMATEUR
Invitació al millor 2º classificat en puntuació de les jornades Barracuda
Roses i L’escala, per la final Barracuda Tour amateur de França 2019a Port
du Crouesty, Arzon, amb totes les despeses pagades per a una tripulació de
3 persones (excepte el desplaçament), gentilesa de Nautivela.
Invitació al guanyador de la peça mes gran de les jornades Barracuda Roses
i L’Escala, per la final Barracuda Tour amateur de França 2019a Port du
Crouesty, Arzon, amb totes les despeses pagades per a una tripulació de 3
persones (excepte el desplaçament), gentilesa de Nautivela.
Us convidem a participar en les 4 jornades per poder gaudir del màxim de
possibilitats d’aconseguir el premi de participar al Barracuda Tour gran final
France 2019.

RECLAMACIONS
Qualsevol participant que tingui intenció de realitzar una reclamació, ho
haurà d’indicar al comitè de l’organització de la jornada de pesca ABANS
DEL LLIURAMENT de GUARDONS, indicant el motiu i contra qui realitza la
reclamació.
Horaris
7:00 h. Reunió de patrons i recollida del material per la certificació (cal
portar Tf. mòbil amb càmera de fotos)
7:30 h Sortida bocana Port de Roses
Finalització 13:00 h esplanada GEN Port Roses
Penalització per retard entrada a port entre 13h-13’15 h - 25 % punts.
13’15h-13’30h -50 % punts, + 13’30 h no es tenen en compte les captures.
(s’informarà de la zona on deixar les embarcacions)
Un cop finalitzat la primera jornada, es farà un sopar de gala dissabte nit a
l’Hotel Montecarlo Sta. Margarita Roses, al que podran assistir els
pescadors i acompanyants que ho desitgin, prèvia comunicació en el
moment de fer la inscripció.
Preus
Socis GEN, CPCB, C.N L’ESCALA: 25 € Persona ( inclou inscripció, pícnic i
sopar de gala)
No Socis:
Nens:

30 € Persona (inclou inscripció, pícnic i sopar de gala)
15 € Persona (inclou inscripció, pícnic i sopar de gala)

Ticket extra sopar: 25 € persona
L’organització es reserva el dret de modificar alguna de les bases, així com
d’ ajornar la data de celebració per qualsevol causa aliena i es comunicarà
pels canals apropiats establerts.
INSCRIPCIÓ GOOGLE FORM WEB GEN ROSES (www.genroses.cat)

OFICINA GEN ROSES FINS EL DIMECRES 3 D’ ABRIL 2019
INFORMACIÓ: GEN ROSES Tf: 972 257003 / C.P.C.B 686538662 (ALBERT)

Les embarcacions podràn tenir Amarre al port de roses, prèvia sol.licitud,
consultar Annexe nº 3.

ANNEXE Nº1
TALLES MÍNIMES

ANNEXE Nº2 -- Autoritzacions i Acta de Responsabilitat
Autorització imatge personal:
Li informem de la possibilitat de reproduir la seva imatge en catàlegs, webs, xarxes socials, spots
publicitaris, vídeos, tríptics, o qualsevol altre mitjà de comunicació, amb la finalitat de promocionar els
nostres serveis i activitats.En aquest sentit vostè:
____ autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats anteriorment.
____ no autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats anteriorment.
De qualsevol dels apartats anterior, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, cancel.lació i
oposició, indicant-ho per escrits a l'empresa GRUP D'ESPORTS NAUTICS ROSES adreça AV RHODE, S/N
17480 ROSES o per correu electrònic a : secretaria@genroses.cat . Reglament (UE) 2016/679 de 27 2016
(GDPR).
ACTA DE RESPONSABILITAT
Com a representant del’embarcació i participants de l’ equip .................................................,
declaro respectar i complir el reglament i les bases de participació, ieximeixo de tota
responsabilitat als organitzadors, col·laboradors, patrocinadors iqualsevol persona física o
jurídica que participi enl’organització, assumintsota el meu càrrec qualsevol dany o perjudici
que es pugui derivar com a conseqüència de la meva participació en aquest esdeveniment.
SOBRE ANUL·LACIÓ:
En cas de no poder-se celebrar alguna de las activitats previstes por causes meteorològiques,
tot i que la resta d’activitats socials previstes en el programa de l’esdeveniment sí que es poguessin dur a terme i els serveis de càtering continuessin estan a disposició dels participants,
raó per la que no es retornaria l’import dels diners de l’ inscripció a cap participant.
PERMISSION TO FILM/PHOTOGRAPH & PHOTO/FILM RELEASE
FOR THE USE OF IMAGES OF
MR/MME/MS ...................................................................................

In full knowledge of Article 9 of the French Code Civil (commonlaw) related to the right to
privacy, by which anyone can accept or object to the creation and/or dissemination of their
image,
I the undersigned, Mr/Mme/Ms………………………………………………………………,
Residing at:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Give my full consent to SPBI – BENETEAU, Parc d’activités de l’Eraudiere, 34 rue Eric
Tabarly, 85170 Dompierre-sur-yonand BENETEAU, 2 rue du grand large, CS 82531 Givrar
– 85805 St Gilles Croix de Vie cedex - France, as well as any of the BENETEAU group
companies, to:
- Take photos of me and film me (themselves or through any third party acting on their
behalf), by any means of their choice, during photo and film shoots held from 10 May 2019
to 18 May 2019, at the 2019 Barracuda Tour in Port du Crouesty, Arzon, France.
- Use, reproduce, display and publish these images (themselves or through any third party
acting on their behalf), without prior notification and as much as is needed, for promotional
and communications campaigns (media and non-media), for any actions of an editorial or
journalistic nature, and for commercial and artistic events (shows, exhibitions, etc.), for an
unlimited time and without any restriction in terms of size.
Executedat (place) ........................................, on (date) ..............................., to serve and avail
When and where required.
(Signature preceded by the handwritten words "agreed and approved")

ANNEXE Nº3 -- Amarres Port de Roses

