presenta

BECA MINITRANSAT
2023
Una oportunitat única per competir en el món de la vela de oceánica

Global Ocean es complau a anunciar la creació de la Beca Minitransat.
El projecte és el primer d'aquest tipus a Catalunya i a l’Estat en que
s’oferirà a un esportista l'oportunitat de participar a la Mini Transat
2023.

La persona escollida tindrà no només accés a l'embarcació - un prototip
Manuard' 03 - sinó també a la formació i preparació tècnica necessàries
durant els dos anys precedents a l'inici de la prestigiosa regata.
La iniciativa s'emmarca en la missió de Global Ocean de fomentar la
pràctica i els valors de vela de competició. L'objectiu és que el/la navegant
seleccionat(a) adquireixi els coneixements i experiència necessaris per a
poder participar en les diverses regates del circuit de Classe Mini i l'edició
de regata Minitransat 2023.
CALENDARI

El període de sol·licituds de candidats s'obre avui - dia 11 de Febrer - i es
tancarà l'1 de juny de 2020 . L'escollit(da) serà anunciat(a) a l'agost i la
preparació i entrenaments començaran el mes d'octubre.
Durant el 2021, 2022 i 2023 ens focalitzarem en la preparació i coneixement
del vaixell, entrenaments i participació en regates del circuit Classe Mini, a
més de completar el procés de qualificació per a poder participar a l’edició
del 2023 de la Minitransat.
SELECCIÓ

L'accés està obert a totes les persones majors de 18 anys. Els criteris
principals seran: la projecció del navegant, l’'experiència en navegació i
la motivació personal.
Podeu consultar amb més detall els criteris de selecció i
formalitzar la sol·licitud d'inscripció en el següent enllaç:

www.weareglobalocean.com/becamini

QUI ÉS
GLOBAL OCEAN
Global Ocean és una
iniciativa empresarial
liderada per Josep Costa i
Didac Costa dedicada a
produir i promoure projectes
de vela oceànica.
Junts posem anys de
dedicació i experiència al
servei dels nostres clients a
través de consultoria,
formació i promoció social
en l’àmbit de la vela.
Creiem que la vela oceànica
és un esport únic, no sols per
l'excepcional repte que
representa sinó també pels
valors que hi aporta: la
il·lusió, la perseverança, la
humilitat i el coneixement
de la mar.
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