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PRESENTACIÓ 

Benvolguts/des, 

El Club Natació Vilanova i l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
VILANOVA I LA GELTRÚ ´2012 agraeixen el vostre interès en participar
format que es disputarà a les diferents platges de Vilanova i la Geltrú els propers dies 16 i 17 de Juny

Aquest any la travessia inclosa dins del programa de 
compartirà proves i espaïs amb el XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS “OPEN” i el IV CAMPIONAT DE 
CATALUNYA D´AIGÜES OBERTES organitzats pel Club Natació Vilanova, 
Española de Natación i la Federació Catalana de Natació
estatals i nacionals de les aigües obertes a la nostra ciutat.
representaran als Jocs Olímpics - Londres 2012 en aquesta especialitat.

La organització d´aquests campionats ha tingut
més de repartir les diferents proves entre els dies 16 i 17 de Juny 
Per als que ho desitgeu trobareu a la nostra pàgina web 
empresa HALCÓN VIAJES-oficina VILANOVA I LA GELTRÚ.

Finalitzem un procés d´ampliació de proves
totes les edats i nivells, iniciat l´any 2002 amb la creació de la 
seva X edició, l´any 2010 amb el Premi de gran fons (7,5 Km
nostres nedadors màsters) enguany, la travessia popular (400 m
promeses (100 m-nens/es 8 i 9 anys) i una altra

Una de les novetats per aquesta edició serà el 
de Garbí junt al moll de Ponent,  al final del carrer Escullera de Ponent (
ocupava la carpa de ball a la nostra ciutat)
acompanyament dels participants de la travessia d´engu
Club Piragüisme Inuit i l´Associació Esportiva Llaguts de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú
diferents espaïs per fer més fàcil la estància entre nosaltres

- AREA PRE-COMPETICIÓ, COMPETICIÓ i ARRIBADES

En aquesta area hi trobareu uns espaïs reservats exclusivament per nedadors on hi haurà la pre
sortida, filtres previs necessaris per la vostra posterior participació en la travessia.

En aquesta mateixa zona s´hi trobaran habilitats

També estarà la zona de sortida i d´arribades, lloc 
finalitzada la vostra prova. 

- AREA PREMIACIÓ I ZONA MIXTA 

Aquesta area estarà reservada per la entrega de premis i per les entrevistes que vulguin realitzar els mitjans de comunicació
acreditats. Els premis de les travessies de joves, general i màsters 
finalitzades les proves del Campionat de Catalunya, d´
general. El dia 17 de Juny entre les 13:30 i 14:00 h s´entregaran els premis de les travessies de promeses, menors i popular
juntament amb la cerimònia de guanyadors dels Campionats de Catalunya i Espanya d´aigües obertes. 
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juntament de Vilanova i la Geltrú com organitzadors de la TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE 
el vostre interès en participar-hi. Enguany la travessia 

a les diferents platges de Vilanova i la Geltrú els propers dies 16 i 17 de Juny

inclosa dins del programa de Festes del mar de la nostra ciutat tindrà un 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS “OPEN” i el IV CAMPIONAT DE 

organitzats pel Club Natació Vilanova, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
la Federació Catalana de Natació. Comptarem durant tot el cap de setmana amb els millors especialistes

de les aigües obertes a la nostra ciutat. Fins i tot tindrem la presència dels nedadors catalans que en
s 2012 en aquesta especialitat. 

tingut la necessitat de configurar recorreguts i horaris
proves entre els dies 16 i 17 de Juny adaptats a aquests grans esdeveniments

Per als que ho desitgeu trobareu a la nostra pàgina web – apartat TRAVESSIA hi trobareu una oferta hotelera oferida per la 
oficina VILANOVA I LA GELTRÚ. 

de proves individuals i actualització de categories en proves d´aigües obertes
iniciat l´any 2002 amb la creació de la travessia de joves (abans Infantil

, l´any 2010 amb el Premi de gran fons (7,5 Km-entre Cunit i la Vilanova Geltrú, recorregut dissenyat per alguns dels 
la travessia popular (400 m),  i dues travessies que estrenem enguany, una

nens/es 8 i 9 anys) i una altra d´específica pels nedadors de les categories màsters.

serà el lloc de trobada (punt principal de la travessia) que estarà situat
al final del carrer Escullera de Ponent (continuació Club Nàutic Vilanova 

ocupava la carpa de ball a la nostra ciutat) i on actualment es troba la empresa ROC-ROI nou 
de la travessia d´enguany, juntament amb el Club de Mar i els ja habituals Club Nàutic Vilanova, 

Club Piragüisme Inuit i l´Associació Esportiva Llaguts de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú
estància entre nosaltres. 

, COMPETICIÓ i ARRIBADES 

En aquesta area hi trobareu uns espaïs reservats exclusivament per nedadors on hi haurà la pre
sortida, filtres previs necessaris per la vostra posterior participació en la travessia. 

habilitats els serveis mèdics per si n´heu de fer us. 

la zona de sortida i d´arribades, lloc on es retornarà el xip electrònic i  s´abandonarà l

Aquesta area estarà reservada per la entrega de premis i per les entrevistes que vulguin realitzar els mitjans de comunicació
de les travessies de joves, general i màsters s´entregaran sobre les 20:00 h

oves del Campionat de Catalunya, d´Espanya,  la travessia de categories màsters
El dia 17 de Juny entre les 13:30 i 14:00 h s´entregaran els premis de les travessies de promeses, menors i popular

juntament amb la cerimònia de guanyadors dels Campionats de Catalunya i Espanya d´aigües obertes. 
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com organitzadors de la TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE 
la travessia arriba a la 38ª edició amb un nou 

a les diferents platges de Vilanova i la Geltrú els propers dies 16 i 17 de Juny. 

tindrà un caire molt especial i festiu ja que 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS “OPEN” i el IV CAMPIONAT DE 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Real Federación 
el cap de setmana amb els millors especialistes 

la presència dels nedadors catalans que ens 

recorreguts i horaris especials per aquesta edició, a 
grans esdeveniments del mon de la natació. 

apartat TRAVESSIA hi trobareu una oferta hotelera oferida per la 

ries en proves d´aigües obertes accessible per a 
Infantil-Junior) que enguany arriba a la 

, recorregut dissenyat per alguns dels 
i dues travessies que estrenem enguany, una pels més petits - 

dors de les categories màsters. 

que estarà situat a la Plaça de Tratjo 
ub Nàutic Vilanova - espaï que antigament 

nou col.laborador en la seguretat i 
els ja habituals Club Nàutic Vilanova, 

Club Piragüisme Inuit i l´Associació Esportiva Llaguts de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. En aquest lloc trobareu 

En aquesta area hi trobareu uns espaïs reservats exclusivament per nedadors on hi haurà la pre-cambra de sortida i cambra de 

s´abandonarà l´area de competició un cop 

Aquesta area estarà reservada per la entrega de premis i per les entrevistes que vulguin realitzar els mitjans de comunicació 
s´entregaran sobre les 20:00 h del dia 16 de Juny , un cop 

de categories màsters, i les travessies de joves i 
El dia 17 de Juny entre les 13:30 i 14:00 h s´entregaran els premis de les travessies de promeses, menors i popular 

juntament amb la cerimònia de guanyadors dels Campionats de Catalunya i Espanya d´aigües obertes.  
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- AREA ENTREGA XIPS ELECTRÓNIC I GUARDA

ÀREA D´ENTRAGA XIP ELECTRÒNIC I MARCATGE

En aquesta zona hi hauran diferenciades zones
dorsal assignat. 

ZONA A – Reservada al marcatge dels dorsals 
travessies  MENORS i POPULAR.  

ZONA B – Reservada a l´entrega de xip electrònic i marcatge del dorsal 
MÀSTERS. 

És molt important que estigueu atents a l´hora
l´horari establert no serà possible l´entrega del mateix
reglament). 

GUARDA-ROBA 

Hi trobareu un reservat on hi hauran membres de la organització on es podrà deixar una bossa per participant (la 
no es farà responsable dels objectes dipositats). 

- AREA RESERVADA PÚBLIC EN GENERAL

Espaï reservat al públic en general on estaran situats el panells informatius i 

- AREA VESTIDORS 

Situats al davant del Parc de Ribes Roges, a una distància
persones que en vulguin fer-ne us. També estaran en 
vestidors. 

Tota la informació de la travessia i les seves actualitzacions les trobareu a
resoldre els vostres dubtes us podem atendre a

El procés d´inscripció s´obrirà el dia 2 de Març
competició aquest any no s´acceptaran inscripcions un
donar inici les mateixes.   

Al finalitzar la competició la jornada del dia 16 
posarà la forma de fer-ho a l´apartat de TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ) de la pàgina web del club, i 
per aquells que ho desitgeu podeu continuar la gresca al “Xiringuito 
música gratuïta al vostre abast fins altes hores de la nit a la mateixa sorra de la platja d´Adarró.

El dia 8 de Juny de 2012, a partir de les 20:00 hores a l´emplaçament del Molí de Mar (Passeig Far Sanr Cristòfol, 14
Geltrú)es celebrarà l´acte de presentació de la XX

Nota: El III PREMI GRAN FONS COSTA DAURADA
habitual amb sortida a Cunit Centre (davant l´estació de tren)
Xiringuito “El Zero”). La informació restarà a la vostra disposició a la mateixa pàgina web del club

Us esperem.                   ORGANITZACIÓ XXXVIII TRAVESSIA NEDANT L
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AREA ENTREGA XIPS ELECTRÓNIC I GUARDA-ROBA 

ENTRAGA XIP ELECTRÒNIC I MARCATGE DORSAL 

hi hauran diferenciades zones diferenciades on us faran entrega dels xips electrònics o/i us marcaran

dels dorsals de nedadors participants en la travessia PROMESES

a l´entrega de xip electrònic i marcatge del dorsal a nedadors participants a les travessies GENERAL, 

que estigueu atents a l´hora estimada del marcatge del dorsal i entrega de xips electrònics ja que passat 
ablert no serà possible l´entrega del mateix i la participació en la prova. (Disponible posteriorment en aquest mateix 

embres de la organització on es podrà deixar una bossa per participant (la 
positats).  

AREA RESERVADA PÚBLIC EN GENERAL 

Espaï reservat al públic en general on estaran situats el panells informatius i on s´exposaran els resultats

, a una distància de 75 m respecte l´area d´arribades hi hauran
estaran en servei les dutxes de la platja de Ribes Roges situades davant mateix dels 

Tota la informació de la travessia i les seves actualitzacions les trobareu a www.clubnataciovilanova.wordpress.com
atendre al mail: cnvilanova@hotmail.com o al telèfon 659.55.14.61

El procés d´inscripció s´obrirà el dia 2 de Març i restarà tancat el dia 14 de Juny a les 20:00 h. Donada la complexitat de la 
competició aquest any no s´acceptaran inscripcions un cop tancat aquest periode ni els mateixos dies de les proves abans de 

del dia 16 de Juny s´oferirà una paella ó fideuà (s´hauran de reservar
o a l´apartat de TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ) de la pàgina web del club, i 

podeu continuar la gresca al “Xiringuito -EL ZERO”, col.laborador habitual de la travessia on 
ast fins altes hores de la nit a la mateixa sorra de la platja d´Adarró. 

El dia 8 de Juny de 2012, a partir de les 20:00 hores a l´emplaçament del Molí de Mar (Passeig Far Sanr Cristòfol, 14
Geltrú)es celebrarà l´acte de presentació de la XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GLETRÚ´12

El III PREMI GRAN FONS COSTA DAURADA-GARRAF (7,5 Km) es celebrarà el dia 1 de Juliol en el se
Centre (davant l´estació de tren) i arribada a la Platja d´Adarró (

Xiringuito “El Zero”). La informació restarà a la vostra disposició a la mateixa pàgina web del club

ORGANITZACIÓ XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

(Vilanova i la Geltrú, 2 de Març de 2012) 
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us faran entrega dels xips electrònics o/i us marcaran el vostre 

ROMESES, xips electrònics i marcatge 

a nedadors participants a les travessies GENERAL, JOVES i 

i entrega de xips electrònics ja que passat 
(Disponible posteriorment en aquest mateix 

embres de la organització on es podrà deixar una bossa per participant (la organització 

resultats de les diferents proves. 

hi hauran els vestidors per aquelles 
les dutxes de la platja de Ribes Roges situades davant mateix dels 

www.clubnataciovilanova.wordpress.com, i per 
659.55.14.61 

14 de Juny a les 20:00 h. Donada la complexitat de la 
cop tancat aquest periode ni els mateixos dies de les proves abans de 

de Juny s´oferirà una paella ó fideuà (s´hauran de reservar prèviament els vals-es 
o a l´apartat de TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ) de la pàgina web del club, i 

EL ZERO”, col.laborador habitual de la travessia on hi haurà 
 

El dia 8 de Juny de 2012, a partir de les 20:00 hores a l´emplaçament del Molí de Mar (Passeig Far Sanr Cristòfol, 14-Vilanova i la 
XVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GLETRÚ´12 

à el dia 1 de Juliol en el seu format i recorreguts 
a Platja d´Adarró (Vilanova i la Geltrú-davant del 

Xiringuito “El Zero”). La informació restarà a la vostra disposició a la mateixa pàgina web del club, apartat TRAVESSIA NEDANT ...   

A PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ´12 
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REGLAMENTACIÓ DE 
 

DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ

La competició es dividirà en blocs en funció de les distàncies a nedar.

BLOC A – XXXVIII TRAVESSIA MENORS 

Data Prova Hora
Sortida

17/06/2012 XXXVIII edició 
Travessia menors 

09:

17/06/2012 III edició 
Travessia popular 

09:

 

BLOC B – I TRAVESSIA PROMESES (2003

Data Prova Hora
Sortida

17/06/2012 I edició 
Travessia  promeses 

11:

 

BLOC C – I TRAVESSIA MÀSTERS (19xx

Data Prova Hora
Sortida

16/06/2012 I edició 
Travessia màsters 

17:00 (**)

(**) Es faran diferents sortides en funció de la quantitat de participants de cada categoria màsters. S´estableix l´hora de l
masculina a les 17:30 h i la 1ª sortida femenina a les 17:3

Les sortides de la prova de les categories màsters seran compartides amb les dels participants del CAMP
AGUAS ABIERTAS  “OPEN” I III CAMPIONAT DE CATALUNYA “OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES.

 

BLOC D – X TRAVESSIA JOVES   (1996

Data Prova Hora
Sortida

16/06/2012 X edició 
Travessia joves 

18:45

16/06/2012 XXXVIII edició 
Travessia general 

18:45

(*) Els 200 participants seran els resultants de  la suma de les dues 
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REGLAMENTACIÓ DE LA TRAVESSIA  

DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ 

La competició es dividirà en blocs en funció de les distàncies a nedar. 

TRAVESSIA MENORS (1999-2002)    /    III TRAVESSIA POPULAR

Hora 
Sortida 

Inici recorregut 
(lloc sortida) 

Fi recorregut 
(lloc arribada) participants

09:30 “Xiringuito” nº 3  
(Platja R. Roges) 

Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

09:15 “Xiringuito” nº 3  
(Platja R. Roges) 

Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

(2003-2004) 

Hora 
Sortida 

Inici recorregut 
(lloc sortida) 

Fi recorregut 
(lloc arriabada) participants

:20 Club de mar 
(Platja R. Roges) 

Espigó plaça Tratjo 
de Garbí 

(19xx-1992) 

Hora 
Sortida 

Inici recorregut 
(lloc sortida) 

Fi recorregut 
(lloc arribada) participants

17:00 (**) Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

(**) Es faran diferents sortides en funció de la quantitat de participants de cada categoria màsters. S´estableix l´hora de l
femenina a les 17:30 h.   

Les sortides de la prova de les categories màsters seran compartides amb les dels participants del CAMP
CAMPIONAT DE CATALUNYA “OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES. 

6-1999)   /   XXXVIII TRAVESSIA GENERAL (19xx

Hora 
Sortida 

Inici recorregut 
(lloc sortida) 

Fi recorregut 
(lloc arribada) participants

18:45 Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

200 

18:45 Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

Espigó plaça 
Tratjo de Garbí 

200 

la suma de les dues proves que conformen el Bloc D. 

16 i 17 juny de 2012 
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III TRAVESSIA POPULAR (19xx-1998) 

Límit 
participants 

Casquet 
bany 

Sistema 
Crono 

50   
color 

(E) xip 
electrònic 

50   
color 

(E) xip 
electrònic 

Límit 
participants 

Casquet 
bany 

Sistema 
Crono 

25   
color 

(M) 
manual 

Límit 
participants 

Casquet 
bany 

Sistema 
Crono 

200   
 

(E) xip 
electrònic 

(**) Es faran diferents sortides en funció de la quantitat de participants de cada categoria màsters. S´estableix l´hora de la 1ª sortida 

Les sortides de la prova de les categories màsters seran compartides amb les dels participants del CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER DE 

1999)   /   XXXVIII TRAVESSIA GENERAL (19xx-1995) 

Límit 
participants 

Casquet 
bany 

Sistema 
Crono 

200 (*)   
color 

(E) xip 
electrònic 

200 (*)  
color 

(E) xip 
electrònic 
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PARTICIPACIÓ 

Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual en vigor tramitada a través d´un club afiliat a la FCN o per un c
afiliat a una Federació Territorial de Natació que pertan
de travessies o per un dia (aquesta última
Natació a través del club organitzador o d´un club adscrit
independents. 

BLOC A – XXXVIII TRAVESSIA MENORS 

 

Travessia Categoria Cat 
(codi) 

Menors Alevina ALEV 
Menors Menors MENO 
Popular Absoluta (*) ABS- 
Popular Màsters (**) MAST 
Popular Veterans (**) VETE 
Travessia popular 

(*) Podran participar en aquesta prova i categoria els nedadors
adscrit a la FCN o qualsevol altre federació territorial adscrita a la RFEN.

(**) Podran participar en aquesta prova i categoria els nedadors que 
màsters tramitada per un club adscrit a la FCN o qualsevol altre federació territorial adscrita a la RFEN. També s´acceptarà la parti
d´esportistes independents (se´ls hi gestionarà una assegurança a part).  

CATEGORIES MÀSTERS I VETERANS: La participació dels nedadors de les categories màsters i veterans en aquesta prova és compatible amb l´ 
anterior participació en la TRAVESSIA MÀSTERS (3 Km) del bloc D de la TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA LA GELTRÚ,
CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTERS DE AGUAS ABIERTAS ó  III CAMPIONAT DE CATALUNYA “OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES.

BLOC B – I TRAVESSIA PROMESES (2003

Travessia Categoria Cat 
(codi) 

Promeses Promeses PROM 
 

BLOC C – I TRAVESSIA CATEGORIES MÀSTERS 

Travessia Categoria Cat 
(codi) 

Màsters Màsters +20 
Màsters Màsters +30 
Màsters Màsters +40 
Màsters Màsters  +50 
Màsters Màsters +60 
Màsters Màsters +70 
Màsters Màsters +80 
Màsters Màsters +90 
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Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual en vigor tramitada a través d´un club afiliat a la FCN o per un c
afiliat a una Federació Territorial de Natació que pertanyi a la RFEN per la temporada (2011-12). També ser

aquesta última només vàlida per nedadors/es +18 anys),  expedida per la Federació Catalana de 
Natació a través del club organitzador o d´un club adscrit a aquesta federació. S´acceptaran inscripcions de nedadors 

TRAVESSIA MENORS (1999-2002)  /    III TRAVESSIA POPULAR

Homes 
(nascuts) 

Dones 
(nascudes) 

Distància 
(m) 

1999 fins 2000 1999 fins 2000 400 m 
2001 fins 2002 2001 fins 2002 400 m 
1993 fins 1998 1993 fins 1998 400 m 
1963  fins 1992 1963 fins 1992 400 m 
19xx  fins 1962 19xx fins 1962 400 m 

(*) Podran participar en aquesta prova i categoria els nedadors que no disposin de llicència anual, travessies o d´un dia tramitada per un club 
adscrit a la FCN o qualsevol altre federació territorial adscrita a la RFEN. 

Podran participar en aquesta prova i categoria els nedadors que disposin de llicència anual, travessies o d´un dia,  en l´
tramitada per un club adscrit a la FCN o qualsevol altre federació territorial adscrita a la RFEN. També s´acceptarà la parti

d´esportistes independents (se´ls hi gestionarà una assegurança a part).   

La participació dels nedadors de les categories màsters i veterans en aquesta prova és compatible amb l´ 
anterior participació en la TRAVESSIA MÀSTERS (3 Km) del bloc D de la TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA LA GELTRÚ,
CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTERS DE AGUAS ABIERTAS ó  III CAMPIONAT DE CATALUNYA “OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES.

(2003-2004) 

Homes 
(nascuts) 

Dones 
(nascudes) 

Distància 
(m) 

2003 fins 2004 2003 fins 2004 100 m 

MÀSTERS (19xx-1992) 

Homes 
(nascuts) 

Dones 
(nascudes) 

Distància 
(Km) 

1983 fins 1992 1999 fins 2000 3 Km 
1973 fins 1982 2001 fins 2002 3 Km 
1963 fins 1972 1993 fins 1999 3 Km 
1953  fins 1962 2001 fins 1992 3 Km 
1943  fins 1952 1993 fins 1999 3 Km 
1933 fins 1942 1999 fins 2000 3 Km 
1923 fins 1932 2001 fins 2002 3 Km 
1913 fins 1922 1999 fins 2000 3 Km 
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Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual en vigor tramitada a través d´un club afiliat a la FCN o per un club 
12). També seran vàlides les llicències 

només vàlida per nedadors/es +18 anys),  expedida per la Federació Catalana de 
S´acceptaran inscripcions de nedadors 

III TRAVESSIA POPULAR (19xx-1998) 

Marca Mínima Temps límit 
realització 

no n´hi ha 20 minuts 
no n´hi ha 20 minuts 
No n´hi ha 15 minuts 
no n´hi ha 20 minuts 
No n´hi ha 15 minuts 

de llicència anual, travessies o d´un dia tramitada per un club 

travessies o d´un dia,  en l´estament de 
tramitada per un club adscrit a la FCN o qualsevol altre federació territorial adscrita a la RFEN. També s´acceptarà la participació 

La participació dels nedadors de les categories màsters i veterans en aquesta prova és compatible amb l´ 
anterior participació en la TRAVESSIA MÀSTERS (3 Km) del bloc D de la TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA LA GELTRÚ,  IV 
CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTERS DE AGUAS ABIERTAS ó  III CAMPIONAT DE CATALUNYA “OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES. 

Marca mínima Temps límit 
realització 

no n´hi ha 20 minuts 

Marca Mínima Temps límit 
Realització 

no n´hi ha 90 minuts 
no n´hi ha 90 minuts 
No n´hi ha 90 minuts 
no n´hi ha 90 minuts 
No n´hi ha 90 minuts 
no n´hi ha 90 minuts 
no n´hi ha 90 minuts 
no n´hi ha 90 minuts 
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Travessia categories Màsters 

La participació dels nedadors de les categories màsters en aquesta prova és compatible amb la posterior part
POPULAR (400 m) del bloc B de la TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA LA GELTRÚ.

 

BLOC D – X TRAVESSIA JOVES (1996-

Travessia Categoria Cat 
(codi) 

Joves Infantil INFA 
Joves Junior JUNI 
General Absoluta (*) ABSO 

Travessia general 

(*) Podran participar en aquesta prova i categoria els nedadors que 
d´esportistes tramitada per un club adscrit a la FCN o qualsevol alt
d´esportistes independents (se´ls hi tramitarà la llicència per un dia).  
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La participació dels nedadors de les categories màsters en aquesta prova és compatible amb la posterior part
POPULAR (400 m) del bloc B de la TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA LA GELTRÚ. 

-1999)   /   XXXVIII TRAVESSIA GENERAL (19xx

Homes 
(nascuts) 

Dones 
(nascudes) 

Distància 
(Km) 

1998 fins 1999 1998 fins 1999 3 Km 
1996 fins 1997 1996 fins 1997 3 Km 
19xx fins 1995 19xx fins 1995 3 Km 

Podran participar en aquesta prova i categoria els nedadors que disposin de llicència anual, travessies o d´un dia,  en 
tramitada per un club adscrit a la FCN o qualsevol altre federació territorial adscrita a la RFEN. També s´acceptarà la participació 

(se´ls hi tramitarà la llicència per un dia).   
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La participació dels nedadors de les categories màsters en aquesta prova és compatible amb la posterior participació en la I TRAVESSIA 

xx-1995)  

Marca mínima Temps límit 
realització 

no n´hi ha 60 minuts 
no n´hi ha 60 minuts 
No n´hi ha 60 minuts 

de llicència anual, travessies o d´un dia,  en l´estament 
re federació territorial adscrita a la RFEN. També s´acceptarà la participació 
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COM CAL FER LA INSCRIPCIÓ  

 

CLUBS I ENTITATS AFILIATS/DES FCN

Les inscripcions per la travessia es podran formalitzar directament al Club Natació Vilanova a través de l´enviament d´un correu 
electrònic a cnvilanova@hotmail.com, adjuntant les següents dades

- Travessia/es en la que es vol fer la inscripció, 
i còpia del comprovant bancari del pagament dels drets d´inscripció.

Un cop rebuda la inscripció el Club Natació Vilanova enviarà e

 

ALTRES CLUBS O ENTITATS NO AFILIATS/DES FCN

Les inscripcions per la travessia es podran formalitzar directament al Club Natació Vilanova a través de l´enviament d´un cor
electrònic a cnvilanova@hotmail.com, adjuntant les següents dades

- Travessia/es en la que es vol fer la inscripció, nº de DNI, nom i cognoms, any naixement club al que pertany el 
pertany a un club) i còpia del comprovant bancari del pagament dels drets d´inscripció.

Un cop rebuda la inscripció el Club Natació Vilanova enviarà e

 

DATES A TENIR EN COMPTE EN EL PROCÈS D´INSCRI

Tipus participant 
 

participants de clubs afiliats FCN i/o altres 
federacions territorials afiliades RFEN 

participants de clubs no afiliats FCN i/o altres 
federacions territorials afiliades RFEN 

participants independents 

El Club Natació Vilanova actualitzarà setmanalment els llistats d´inscrits en les diferents travessies. El seguiment es podrà
la web del CNV – www.clubnataciovilanova.wordpress.com
les inscripcions.  

Les incidències sobre possibles errors detectats en els llistats d´inscripció es podran fer 
no s´acceptarà cap reclamació. 

El dia 15 de Juny a partir de les 12:00 h es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el seu nº de dorsal.
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CLUBS I ENTITATS AFILIATS/DES FCN-RFEN 

ons per la travessia es podran formalitzar directament al Club Natació Vilanova a través de l´enviament d´un correu 
, adjuntant les següents dades : 

vol fer la inscripció, nº de llicència, nom i cognoms, any naixement,  
ant bancari del pagament dels drets d´inscripció.  

Un cop rebuda la inscripció el Club Natació Vilanova enviarà e-mail de correcte recepció i acceptació de la 

ALTRES CLUBS O ENTITATS NO AFILIATS/DES FCN-RFEN I NEDADORS INDEPENDENTS

Les inscripcions per la travessia es podran formalitzar directament al Club Natació Vilanova a través de l´enviament d´un cor
, adjuntant les següents dades : 

Travessia/es en la que es vol fer la inscripció, nº de DNI, nom i cognoms, any naixement club al que pertany el 
club) i còpia del comprovant bancari del pagament dels drets d´inscripció.  

Un cop rebuda la inscripció el Club Natació Vilanova enviarà e-mail de correcte recepció i acceptació de la 

PROCÈS D´INSCRIPCIÓ 

Data 
inici inscripció 

Data 
fi inscripció 

02 Març 2012 
10:00 hores 

14/06/2012 
20:00 hores 

02 Març 2012 
10:00 hores 

14/06/2012 
20:00 hores 

02 Març 2012 
10:00 hores 

14/06/2012 
20:00 hores 

El Club Natació Vilanova actualitzarà setmanalment els llistats d´inscrits en les diferents travessies. El seguiment es podrà
va.wordpress.com. La setmana de la competició l´actualització es farà diari

Les incidències sobre possibles errors detectats en els llistats d´inscripció es podran fer fins el dia 14 de Juny a les 20:00 h

es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el seu nº de dorsal.
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ons per la travessia es podran formalitzar directament al Club Natació Vilanova a través de l´enviament d´un correu 

  club al que pertany el participant 

recepció i acceptació de la sol.licitut d´inscripció. 

RFEN I NEDADORS INDEPENDENTS 

Les inscripcions per la travessia es podran formalitzar directament al Club Natació Vilanova a través de l´enviament d´un correu 

Travessia/es en la que es vol fer la inscripció, nº de DNI, nom i cognoms, any naixement club al que pertany el participant (si 

mail de correcte recepció i acceptació de la sol.licitut d´inscripció. 

Reclamacions 
Inscripcions 
fins 14/06/2012 

20:00 hores 
fins 14/06/2012 

20:00 hores 
fins 14/06/2012 

20:00 hores 
El Club Natació Vilanova actualitzarà setmanalment els llistats d´inscrits en les diferents travessies. El seguiment es podrà anar fent a través de 

l´actualització es farà diariament fins el tancament de 

fins el dia 14 de Juny a les 20:00 h. Passat aquest termini 

es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el seu nº de dorsal. 
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ENTREGA XIP ELECTRÒNIC, DORSAL

La organització farà entrega a tots els participants 
obsequi, i els hi marcaran el dorsal a l´esquena, ambdós braços i mans. Aquest procediment es farà a la zona d´entrega
situada a la plaça de tratjo de garbí.  La situació del xip electrònic serà obligatòriament al canyell. 

Es recomana als participants arribar amb molta antel.lació
pell abans de passar aquest tràmit. 

NOTA: No es podrà fer us de cap xip electrònic propi.

 

En els següents quadres es poden veure les

ESPAIS  

ZONA  A 

Reservada a l´entrega de xip electrònic, marcatge del dorsal
travessia MENORS, POPULAR, marcatge dels dorsals 

ZONA  B 

Reservat a l´entrega de xip electrònic, marcatge del dorsal
travessia GENERAL, JOVES i MÀSTERS. 

És molt important que estigueu atents a l´hora estimada del marcatge del dorsal i entrega de xips electrònics ja que passat 
l´horari establert no serà possible l´entrega del mateix i la participació en la 

 

BLOC A – XXXVIII TRAVESSIA MENORS

Data Travessia Hora
inici 
marcatge dorsal 

17/06/2012 III edició 
travessia popular (homes+dones)

17/06/2012 XXXVIII edició 
travessia menors (homes+dones)

 

BLOC B – I TRAVESSIA PROMESES (2003

Data Travessia Hora

marcatge dorsal 
17/06/2012 I edició 

travessia promeses (homes+dones)
 

 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
FEDERACIÓ CATALANA NATACIÓ 

  
TRAVESSIES D´ESTIU -  2012 

www.clubnataciovilanova.wordpress.com     -     cnvilanova@hotmail.com  
 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ
           Vilanova i la Geltrú – 2012                                                

DORSAL, CASQUET DE BANY, OBSEQUI I HORARIS DE SO

La organització farà entrega a tots els participants (excepte els de la travessia de promeses) de xip electrònic, casquet de bany i 
el dorsal a l´esquena, ambdós braços i mans. Aquest procediment es farà a la zona d´entrega

La situació del xip electrònic serà obligatòriament al canyell. 

molta antel.lació per evitar aglomeracions i no posar

NOTA: No es podrà fer us de cap xip electrònic propi. 

s distribucions d´horaris  per travessia d´entrega de 

ònic, marcatge del dorsal, casquet de bany i entrega obsequi a nedadors participants a la 
marcatge dels dorsals i entrega obsequi a nedadors participants en l

marcatge del dorsal, casquet de bany i entrega obsequi 

És molt important que estigueu atents a l´hora estimada del marcatge del dorsal i entrega de xips electrònics ja que passat 
establert no serà possible l´entrega del mateix i la participació en la travessia. 

TRAVESSIA MENORS (1999-2002)   /    III TRAVESSIA POPULAR

Hora estimada 
inici entrega xip 
marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi entrega xip  

marcatge dorsal 

Hora estimada 
entrada 

pre-cambra sortides
08:15 h 

(homes+dones) 
08:45 h 

(homes+dones) 
09:00

(homes+dones)
08:15 h 

(homes+dones) 
09:00 h 

(homes+dones) 
09:15 h

(homes+dones)

(2003-2004) 

Hora estimada 
inici  

marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi  

marcatge dorsal 

Hora estimada 
entrada 

pre-cambra sortides
10:15 h 

(homes+dones) 
10:50 h 

(homes+dones) 
11:05

(homes+dones)
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I HORARIS DE SORTIDA 

de xip electrònic, casquet de bany i 
el dorsal a l´esquena, ambdós braços i mans. Aquest procediment es farà a la zona d´entrega de xips 

La situació del xip electrònic serà obligatòriament al canyell.  

per evitar aglomeracions i no posar-se cap substància protectora a la 

 xips i marcatge per travessia:  

i entrega obsequi a nedadors participants a la 
nedadors participants en la travessia de PROMESES.  

i entrega obsequi a nedadors participants a la 

És molt important que estigueu atents a l´hora estimada del marcatge del dorsal i entrega de xips electrònics ja que passat 

III TRAVESSIA POPULAR (19xx-1998) 

Hora estimada 
entrada  

cambra sortides 

Hora estimada  
sortida 

00 h 
(homes+dones) 

09:15 h 
(homes+dones) 

09:15 h 
(homes+dones) 

09:30 h 
(homes+dones) 

Hora estimada 
entrada  

cambra sortides 

Hora estimada  
sortida 

5 h 
(homes+dones) 

11:20 h 
(homes+dones) 
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ZONA  B 

BLOC C – I TRAVESSIA CATEGORIES MÀSTERS 

HOMES 

Data Travessia 
(categories) 

Hora
inici entrega xip 
marcatge dorsal 

16/06/2012 travessia màsters 
cat +20 fins cat +30 

16/06/2012 travessia màsters 
cat +35 fins cat +40 

16/06/2012 travessia màsters  
cat +45 fins +50 

16/06/2012 travessia màsters 
cat +55 fins +XX 

 

DONES 

Data Travessia 
(categories) 

Hora
inici entrega xip i
marcatge dorsal 

16/06/2012 travessia màsters 
cat +20 fins cat +45 

16/06/2012 travessia màsters 
cat +50 fins cat +XX 

 

BLOC D – X TRAVESSIA JOVES  (1996

Data Travessia Hora
inici entrega xip 
marcatge dorsal 

16/06/2012 X edició 
travessia joves (homes + dones)

16/06/2012 XXXVIII edició 
travessia general (homes + dones)
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MÀSTERS (19xx-1992) 

Hora estimada 
inici entrega xip  
marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi entrega xip  

marcatge dorsal 

Hora estimada 
entrada 

pre-cambra sortides
15:45 h 

(homes) 
16:30 h 

(homes) 
16:45 h

(homes)
15:45 h 

(homes) 
16:30 h 

(homes) 
16:50 h

(homes)
15:45 h 

(homes) 
16:30 h 

(homes) 
16:55 h

(homes)
15:45 h 

(homes) 
16:30 h 

(homes) 
17:00 h

(homes)

Hora estimada 
inici entrega xip i 
marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi entrega xip i 

marcatge dorsal 

Hora estimada 
entrada 

pre-cambra sortides
15:45 h 

(dones) 
16:30 h 
(dones) 

17:15
(dones)

15:45 h 
(dones) 

16:30 h 
(dones) 

17:20
(dones)

(1996-1999)   /   XXXVIII TRAVESSIA GENERAL (19xx

Hora estimada 
inici entrega xip  
marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi entrega xip 

marcatge dorsal 

Hora estimada 
entrada 

pre-cambra sortides
17:30 h 

(homes + dones) 
18:15 h 

(homes + dones) 
18:30 h

(homes+dones)
17:30 h 

(homes + dones) 
18:15 h 

(homes + dones) 
18:30 h

(homes+dones)

16 i 17 juny de 2012 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
                                                col.laboren 

Hora estimada 
entrada  

cambra sortides 

Hora estimada  
sortida 

16:45 h 
(homes) 

17:00 h 
(homes) 

16:50 h 
(homes) 

17:05 h 
(homes) 

16:55 h 
(homes) 

17:10 h 
(homes) 

17:00 h 
(homes) 

17:15 h 
(homes) 

timada 
entrada  

cambra sortides 

Hora estimada  
sortida 

5 h 
(dones) 

17:30 h 
(dones) 

20 h 
(dones) 

17:35 h 
(dones) 

(19xx-1995) 

Hora estimada 
entrada  

cambra sortides 

Hora estimada  
sortida 

18:30 h 
(homes+dones) 

18:45 h 
(homes + dones) 

18:30 h 
(homes+dones) 

18:45 h 
(homes + dones) 
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QUOTES  
 
DRETS D´INSCRIPCIÓ  
 

  

Data 
Competició 

 
Travessia 

17/06/2012 I edició 
Travessia Promeses 

17/06/2012 XXXVII edició 
Travessia menors 

17/06/2012 III edició 
Travessia popular 

16/06/2012 X edició 
Travessia Joves 

16/06/2012 XXXVIII edició 
Travessia general 

16/06/2012 I edició 
Travessia màsters 

(*) Només poden fer inscripció per aquesta prova participants 
federacions territorials adscrites a la RFEN. 

(**) Aquells nedadors inscrits en el CAMPIONAT D´ESPANYA MÀSTER AIGÜES OBERTES MÁSTER “OPEN” i/o CAMPIONAT DE CATALUNYA 
“OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES automàticament quedaran inscrits per la travessia categories màsters de la TRAVESSIA MÀSTERS,
que no hauran de tornar a fer la inscripció ni pagament addicional  per la seva participació.

Indicar en el comprovant bancari a l´apartat concepte

Un cop fetes les inscripcions, les possibles baixes no donaran dret a la devo

 

TAXES ALTRES CONCEPTES 

 
concepte 

 
Taxa pèrdua xip electrònic 

 
Reclamacions resultats (dipòsit) 

 

 

Nº COMPTE PER INGRESOS QUOTES:   

“LA CAIXA”  
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Inscripció  realitzada entre  
2 Març i 10 Juny 2012 

Inscripció  realitzada entre 

Clubs  
FCN o RFEN 

Altres clubs i ned 
Independents 

Clubs 
FCN o RFEN

 
Gratuïta 

3 € 3 €

6 € 9 € 9 €

6 €  
(*)  

9 € 
 

9 €
(*)

8,5 € 24 € 10 

8,5 € 24 € 10 

8,5 € 
 

24 € 
 

10 
 

(*) Només poden fer inscripció per aquesta prova participants de les categories màsters que pertanyin a clubs afiliats a la FCN o d´altres 

(**) Aquells nedadors inscrits en el CAMPIONAT D´ESPANYA MÀSTER AIGÜES OBERTES MÁSTER “OPEN” i/o CAMPIONAT DE CATALUNYA 
“OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES automàticament quedaran inscrits per la travessia categories màsters de la TRAVESSIA MÀSTERS,

ue no hauran de tornar a fer la inscripció ni pagament addicional  per la seva participació. 

Indicar en el comprovant bancari a l´apartat concepte:  NOM COMPLERT DEL PARTICIPANT. 

Un cop fetes les inscripcions, les possibles baixes no donaran dret a la devolució dels drets d´inscripció.

 
import (€) 

 
10 € 

 
observacions 

 
50 € 

es retornarà en cas de 
prosperar el  recurs 

  

:    

“LA CAIXA”  - 2100-3352-81-2100237169 

16 i 17 juny de 2012 
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Inscripció  realitzada entre  
11  i 14 Juny 2012 

Clubs  
FCN o RFEN 

Altres clubs i ned 
Independents 

€ 5 € 

€ 12 €  

€ 
(*) 

12 €  

 € 27 € 

10 € 27 € 

10 € 
 

27 € 
 

que pertanyin a clubs afiliats a la FCN o d´altres 

(**) Aquells nedadors inscrits en el CAMPIONAT D´ESPANYA MÀSTER AIGÜES OBERTES MÁSTER “OPEN” i/o CAMPIONAT DE CATALUNYA 
“OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES automàticament quedaran inscrits per la travessia categories màsters de la TRAVESSIA MÀSTERS, pel 

lució dels drets d´inscripció. 
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ORGANITZACIÓ 

DELEGATS 

Els  clubs i entitats esportives afiliades a la FCN ó RFEN hauran de presentar un delegat i/ó
organització. 

Serà la única persona autoritzada a realitzar reclamacions  sol.licitades per  esc
competició,  fins 30 minuts  desprès de l´arribada de  l’últim participant de la de prova  i  un  dip
retornats en el cas de prosperar favorablement 
participants independents que ho desitgin a la secretaria de competició habilitada per  la organització).

LA PROVA      

El lloc de trobada estarà situat a la Plaça de tratjo de garbí, situada al final
Nàutic Vilanova - espaï que antigament ocupava la carpa de ball a la nostra ciutat) i on actualment es troba la emp
(a continuació del Club Nàutic Vilanova) junt al moll de Ponent
mateix lloc. 

PRE-CAMBRES I CAMBRA DE SORTIDES

Els participants quan restin 15 minuts per l’inici
normativa de banyadors, realitzada la aquesta,
seva travessia. un cop passat aquest control cap nedador podrà abandonar aquest lloc

El casquet de bany entregat serà d´us obligatori per una millor identificació i per motius de seguretat.
cambra de sortides cada participant comprovarà l

LA SORTIDA 

S´avisarà per megaforia o mitjançant l´oficial de sortides o el 

La sortida es realitzarà des de dins de l´aigua, i
sortides. Qualsevol sortida en fals comportarà la immediata desqualificació dels nedadors implicats.

Es donarà una única sortida conjunta (homes i dones)
de categories (en funció de les inscripcions rebudes

      

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº 1. Detall ddel moment de la sortida.
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Els  clubs i entitats esportives afiliades a la FCN ó RFEN hauran de presentar un delegat i/ó

Serà la única persona autoritzada a realitzar reclamacions  sol.licitades per  escrit  davant  del   jutge   àrbitre i del  director  de  
desprès de l´arribada de  l’últim participant de la de prova  i  un  dip

e prosperar favorablement el recurs formulat. Aquest formulari estarà a  disposició de tots els clubs, i 
participants independents que ho desitgin a la secretaria de competició habilitada per  la organització).

El lloc de trobada estarà situat a la Plaça de tratjo de garbí, situada al final,  del carrer Escullera de Ponent (continuació Club 
espaï que antigament ocupava la carpa de ball a la nostra ciutat) i on actualment es troba la emp

junt al moll de Ponent. L´area de sortides estarà situada

CAMBRES I CAMBRA DE SORTIDES 

minuts per l’inici es situaran a la zona de pre-cambra per realitzar la ins
aquesta, hauran d´esperar a la cambra de sortides a l´espera que es doni la sortida de la 

un cop passat aquest control cap nedador podrà abandonar aquest lloc.  

El casquet de bany entregat serà d´us obligatori per una millor identificació i per motius de seguretat.
cambra de sortides cada participant comprovarà la correcte col.locació del xip electrònic al canyell

´oficial de sortides o el jutge de sortides que resten 3, 2 i 1 minuts per donar la sortida.

dins de l´aigua, i serà donada per mitjà d’un xiulet ó d’un senyal acústic 
sortides. Qualsevol sortida en fals comportarà la immediata desqualificació dels nedadors implicats.

Es donarà una única sortida conjunta (homes i dones), excepte en la travessia de categories màsters que 
rebudes-veure quadres de l´apartat ENTREGA XIPX, ...

. Detall ddel moment de la sortida. 

16 i 17 juny de 2012 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
                                                col.laboren 

Els  clubs i entitats esportives afiliades a la FCN ó RFEN hauran de presentar un delegat i/ó entrenador acreditat davant la 

rit  davant  del   jutge   àrbitre i del  director  de  
desprès de l´arribada de  l’últim participant de la de prova  i  un  dipòsit  de  50 € (només seran 

l recurs formulat. Aquest formulari estarà a  disposició de tots els clubs, i 
participants independents que ho desitgin a la secretaria de competició habilitada per  la organització). 

,  del carrer Escullera de Ponent (continuació Club 
espaï que antigament ocupava la carpa de ball a la nostra ciutat) i on actualment es troba la empresa ROC-ROI - 

a a l´espigó , i l´area d´ arribades al 

per realitzar la inspecció tècnica sobre la 
a l´espera que es doni la sortida de la 

El casquet de bany entregat serà d´us obligatori per una millor identificació i per motius de seguretat.  Un cop passats a la 
del xip electrònic al canyell (obligatori). 

que resten 3, 2 i 1 minuts per donar la sortida.  

serà donada per mitjà d’un xiulet ó d’un senyal acústic per part del jutge de 
sortides. Qualsevol sortida en fals comportarà la immediata desqualificació dels nedadors implicats.  (Exemple fotografia nº 1). 

, excepte en la travessia de categories màsters que es donaran per grups 
ENTREGA XIPX, ...HORARIS DE SORTIDA).     
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ZONA ARRIBADES, CAMBRA ARRIBADES

El pantalà d´arribada de les diferents travessies estarà situat dins de l´aigua, L´arribada es considerarà efectiva un cop re
un toc amb la ma en un marc situat en alt on es trobarà situat el sensor del xip electrònic

La zona d’arribades estarà situada davant de
i un arc inflable on hi dirà ARRIBADA.  

Un cop  arribats i encara dins de l’aigua i haurà un espaï on cada participant en
l´esquena del que un membre del jurat en prendrà nota
d´arribades entregarà el xip electrònic als membres de la organització encarregats d´aquesta 
entregada una beguda. 

Cas que un participant s´adoni que  ha extraviat el xip electrònic haurà d´informar als jutges 
prenguin nota de la incidència. 

Un cop a terra el participant per tal de poder ser classificat 
pagament s´efectuarà en efectiu amb la quantitat exacte (no es retornarà canvi). Aquest tràmit s´haurà de realitzar abans de 
l´arribada de l´últim classificat/da de la travessia en la que ha participat el nedador afectat
secretaria de competició.  

Qualsevol participant que no passi l´anterior punt en la seva totalitat no serà classificat, 
sobre la classificació general, de la seva categoria i premis que hagués pogut aconseguir.

El control d´arribades de les travessies restarà tancat un cop hagi
recorregut, en funció de la prova nedada (veure quadre
doni el senyal de sortida de cada prova. 

Els nedadors que no hagin arribat dins del temps estimat seran obligats a abandonar la prova constant en els resultats de l
prova sense lloc i temps amb el concepte de fora de control

A la zona de cambra d´arribada hi haurà servei d´ambulància

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº 2. Detall col.locació xip electrònic, marc d´arribada i forma de realitzar aquesta.
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, CAMBRA ARRIBADES I RETORN XIP ELECTRONIC 

El pantalà d´arribada de les diferents travessies estarà situat dins de l´aigua, L´arribada es considerarà efectiva un cop re
en un marc situat en alt on es trobarà situat el sensor del xip electrònic. (Exemple

davant del moll de la Plaça de tratjo de garbí, degudament senyalitzada en un canal d´entrada 

l’aigua i haurà un espaï on cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a 
l´esquena del que un membre del jurat en prendrà nota. Seguidament i ja un cop fora de l´aigua a la zona de la cambra 

entregarà el xip electrònic als membres de la organització encarregats d´aquesta 

que  ha extraviat el xip electrònic haurà d´informar als jutges 

er ser classificat haurà d´abonar la quantitat de 10 € 
pagament s´efectuarà en efectiu amb la quantitat exacte (no es retornarà canvi). Aquest tràmit s´haurà de realitzar abans de 

travessia en la que ha participat el nedador afectat. Aquest tràmit

punt en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà a les classificacions, perden
sobre la classificació general, de la seva categoria i premis que hagués pogut aconseguir. 

restarà tancat un cop hagi transcorregut el temps límit establert per completar el 
ova nedada (veure quadres punt PARTICIPACIÓ). El temps comptarà 

Els nedadors que no hagin arribat dins del temps estimat seran obligats a abandonar la prova constant en els resultats de l
prova sense lloc i temps amb el concepte de fora de control (FC). 

d´arribada hi haurà servei d´ambulància i atenció mèdica.  

col.locació xip electrònic, marc d´arribada i forma de realitzar aquesta. 
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El pantalà d´arribada de les diferents travessies estarà situat dins de l´aigua, L´arribada es considerarà efectiva un cop realitzat  
(Exemple fotografia nº 2). 

degudament senyalitzada en un canal d´entrada 

senyarà el seu número identificatiu marcat a 
i ja un cop fora de l´aigua a la zona de la cambra 

entregarà el xip electrònic als membres de la organització encarregats d´aquesta funció. Posteriorment li serà 

que  ha extraviat el xip electrònic haurà d´informar als jutges situats a l´arribada per tal que 

 en concepte de pèrdua del xip. El 
pagament s´efectuarà en efectiu amb la quantitat exacte (no es retornarà canvi). Aquest tràmit s´haurà de realitzar abans de 

. Aquest tràmit només es podrà fer a la 

apareixerà a les classificacions, perdent tot dret 

el temps límit establert per completar el 
El temps comptarà a partir del moment que es  

Els nedadors que no hagin arribat dins del temps estimat seran obligats a abandonar la prova constant en els resultats de la 
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UTILITZACIÓ BANYADORS 

La utilització de banyadors quedarà regulada segons les normatives FINA en vigor per les proves d´aigües obertes.

No s´autoritzarà a participar en les diferents travessies a cap participant  amb  banyadors  no  homologats en les llis
la FINA.       

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=2289:speedo&catid=304:fina

Queda totalment prohibit l´us de banyadors de neopr

La violació d´algun d´aquests punts suposarà la immediata desqualificació  del  participant infractor per part dels membres del jurat.

 

PROHIBICIONS 

No es podrà utilitzar cap estri de material auxiliar d’entrenament, que augmenti la flotació o ajudi a una major propulsió.  

(Ex: fusta de peus, pullboy, manoples, aletes, etc…). L’utilització de qualsevol d’aquests estris o similars suposarà la 
desqualificació immediata de la prova per part dels membres del jurat de la prova.

 

CLASSIFICIACIONS I RESULTATS 

CLASSIFICACIONS 

Per poder ser classificat/da cada participant haurà de finalitzar la prova sense ser desqualificat, i haver entregat el xip electrònic 
a l´arribada.  

Es confeccionaran classificacions generals independents per travessia, per sexes (masculí i femení), així com classificacions
categories, també masculí i femení. (Veure apartat categories del present reglament).

RESULTATS 

Els  participants   podran   comprovar   els  resultats  “oficiosos” 

Els resultats oficials seran publicats a la web del Club Natació Vilanova, dilluns 18 de Juny a partir de les 12:00 hores.

http://clubnataciovilanova.wordpress.com/xxiv
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La utilització de banyadors quedarà regulada segons les normatives FINA en vigor per les proves d´aigües obertes.

No s´autoritzarà a participar en les diferents travessies a cap participant  amb  banyadors  no  homologats en les llis

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=2289:speedo&catid=304:fina

prohibit l´us de banyadors de neoprè o similars. 

s suposarà la immediata desqualificació  del  participant infractor per part dels membres del jurat.

No es podrà utilitzar cap estri de material auxiliar d’entrenament, que augmenti la flotació o ajudi a una major propulsió.  

eus, pullboy, manoples, aletes, etc…). L’utilització de qualsevol d’aquests estris o similars suposarà la 
desqualificació immediata de la prova per part dels membres del jurat de la prova. 

 

icat/da cada participant haurà de finalitzar la prova sense ser desqualificat, i haver entregat el xip electrònic 

Es confeccionaran classificacions generals independents per travessia, per sexes (masculí i femení), així com classificacions
categories, també masculí i femení. (Veure apartat categories del present reglament). 

Els  participants   podran   comprovar   els  resultats  “oficiosos” en els panells informatius  habilitats a la Platja de tratjo de garbí.

cials seran publicats a la web del Club Natació Vilanova, dilluns 18 de Juny a partir de les 12:00 hores.

http://clubnataciovilanova.wordpress.com/xxiv-travessia-port-platja
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La utilització de banyadors quedarà regulada segons les normatives FINA en vigor per les proves d´aigües obertes. 

No s´autoritzarà a participar en les diferents travessies a cap participant  amb  banyadors  no  homologats en les llistes oficials de 

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=2289:speedo&catid=304:fina-approved-swimwear&Itemid=1006 

s suposarà la immediata desqualificació  del  participant infractor per part dels membres del jurat. 

No es podrà utilitzar cap estri de material auxiliar d’entrenament, que augmenti la flotació o ajudi a una major propulsió.   

eus, pullboy, manoples, aletes, etc…). L’utilització de qualsevol d’aquests estris o similars suposarà la 

icat/da cada participant haurà de finalitzar la prova sense ser desqualificat, i haver entregat el xip electrònic 

Es confeccionaran classificacions generals independents per travessia, per sexes (masculí i femení), així com classificacions per 

en els panells informatius  habilitats a la Platja de tratjo de garbí. 

cials seran publicats a la web del Club Natació Vilanova, dilluns 18 de Juny a partir de les 12:00 hores. 

platja-vilanova/ 
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GUARDONS 

Els guardons s’entregaran a l´area de premiació situada j

 

16/06/2012 

Data Prova hora estimada
entrega premis

16/06/2012 X edició 
travessia joves 

a partir 20:15 hores

16/06/2012 I edició 
travessia màsters 

a partir 20:15 hores

16/06/2012 XXXVIII edició 
travessia  general 

a partir 20:15 hores

 

17/06/2012 

Data Prova hora estimada
entrega premis

17/06/2012 XXXVIII edició 
travessia menors 

a determinar

17/06/2012 III edició 
travessia popular 

a determinar

17/06/2012 I edició 
travessia  promeses 

a determ

 

PREMIS 

S´entregaran els següents premis per travessia:

 

BLOC A  

XXXVIII TRAVESSIA MENORS (1999-2002)

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la XXXV
MENORS al primer classificat i classificada de la general

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la XXXVI
MENORS al primer classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA. 

Premi als nedadors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de les categories Aleví i Menors.

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categories Aleví i Menors que pertanyi al Club Natació Vilanova
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a l´area de premiació situada junt a la Plaça de tratjo de Garbí davant del moll de ponent

estimada 
entrega premis 

a partir 20:15 hores 

a partir 20:15 hores 

a partir 20:15 hores 

estimada 
entrega premis 

a determinar 

a determinar 

a determinar 

S´entregaran els següents premis per travessia: 

2002)    

s farà entrega del premi de guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE 
ssificada de la general.  

s farà entrega del premi de guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE 
MENORS al primer classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA. 

ors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de les categories Aleví i Menors. 

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categories Aleví i Menors que pertanyi al Club Natació Vilanova

16 i 17 juny de 2012 
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unt a la Plaça de tratjo de Garbí davant del moll de ponent.  

II TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE 

I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE 
MENORS al primer classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.  

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categories Aleví i Menors que pertanyi al Club Natació Vilanova. 
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III TRAVESSIA POPULAR (19xx-1998)    

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
tres primers classificats i classificades de la classificació 

 

BLOC B 

I TRAVESSIA PROMESES (2003-2004) 

Es farà entrega de medalles a tots/es els/les participants de la I 
PROMESES. 

 

BLOC C  

I TRAVESSIA CATEGORIES MÀSTERS (19xx

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTR
primer classificat i classificada de la general.

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
primer classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANO

Premi als nedadors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de les categories 

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categories 

 

BLOC D  

 X TRAVESSIA JOVES  (1996-1999)   

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
classificat i classificada de la general.  

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA. 

Premi als nedadors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de les categories 

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da
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premi de guanyador/a de la III TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE MENORS al
classificació general.  

els/les participants de la I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE

I TRAVESSIA CATEGORIES MÀSTERS (19xx-1992) 

s farà entrega del premi de guanyador/a de la I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTR
.  

s farà entrega del premi de guanyador/a de la I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
primer classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.  

Premi als nedadors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de les categories Màsters. 

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categories Màsters que pertanyi al Club Natació Vilanova

farà entrega del premi de guanyador/a de la X TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTR

s farà entrega del premi de guanyador/a de la X TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GEL
classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.  

Premi als nedadors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de les categories Infantil i Junior. 

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categories Infantil i Junior que pertanyi al Club Natació Vilanova
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III TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE MENORS als 

TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE 

s farà entrega del premi de guanyador/a de la I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ MÀSTERS al 

s farà entrega del premi de guanyador/a de la I TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ MÀSTERS al 

que pertanyi al Club Natació Vilanova. 

TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ JOVES al primer 

TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ JOVES al primer 

que pertanyi al Club Natació Vilanova. 
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XXXVIII TRAVESSIA GENERAL (19xx-1995)

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
primer classificat i classificada de la general.

Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
primer classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA. 

Premi als nedadors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de l

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categori
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1995) 

s farà entrega del premi de guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTR
.  

s farà entrega del premi de guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
primer classificat i classificada d´aquesta travessia que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.  

dadors i nedadores 1r/a; 2n/a i 3r/a classificat/da de la categoria Absoluta. 

Premi al nedador i nedadora/ 1r/a classificat/da de les categoria Absoluta que pertanyi al Club Natació Vilanova

16 i 17 juny de 2012 
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TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ GENERAL al 

TRAVESSIA NEDANT A LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ JOVES al 

que pertanyi al Club Natació Vilanova. 
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INCIDÈNCIES 

En cas de que les condiciones de la mar i/o climatològiques siguin adverses per la competició, es buscarà un recorregut 
alternatiu,  només si la seguretat dels participants ho permet, amb els vist
director de la competició. 

 

CONTACTES  

TELÈFON: 659551461 / MAIL: cnvilanova@hotmail.com

 
 
ALTRES 
La participació a la Travessia suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present   regl

Qualsevol  reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà segons el reglament FINA en l´apartat d´aigües
obertes per part del jurat designat per controlar el bon funcionament de les diferents proves.

La participació a qualsevol prova de la travessia
responsabilitat  al CLUB NATACIÓ VILANOVA,   al   comitè   de  la   prova  i  a  qualsevol  persona  física  ó  jurídica  que
l´organització i desenvolupament  de  la  cursa,  inclosa a responsabilitat  subsidiària per qualsevol accident o incident que es 
pugui produir, abans, durant i després de la  prova, com també de les pèrdues ó furts que puguin patir els participants. Pels 
menors d´edat, el pare, mare o tutor legal serà qui es faci càrrec de les responsabilitats.

Els dies previs a la travessia s´actualitzaran a la pàgina web del Club Nataci
www.clubnataciovilanova.wordpress.com les inscripcions, les prediccions del temps, previsió de l´estat de la mar i temperatura 
de l´aigua en diferents punts dels recorreguts pel dia de
de la utilització de banyadors i xip electrònic.

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
FEDERACIÓ CATALANA NATACIÓ 
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nes de la mar i/o climatològiques siguin adverses per la competició, es buscarà un recorregut 
només si la seguretat dels participants ho permet, amb els vist-i-plau de les autoritats competents i acceptació del 

cnvilanova@hotmail.com / WEB: www.clubnataciovilanova.

La participació a la Travessia suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present   regl

Qualsevol  reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà segons el reglament FINA en l´apartat d´aigües
obertes per part del jurat designat per controlar el bon funcionament de les diferents proves. 

de la travessia, és responsabilitat  exclusiva  del  participant, així mateix, declina  tota   
responsabilitat  al CLUB NATACIÓ VILANOVA,   al   comitè   de  la   prova  i  a  qualsevol  persona  física  ó  jurídica  que

i desenvolupament  de  la  cursa,  inclosa a responsabilitat  subsidiària per qualsevol accident o incident que es 
e la  prova, com també de les pèrdues ó furts que puguin patir els participants. Pels 

menors d´edat, el pare, mare o tutor legal serà qui es faci càrrec de les responsabilitats. 

Els dies previs a la travessia s´actualitzaran a la pàgina web del Club Nataci
les inscripcions, les prediccions del temps, previsió de l´estat de la mar i temperatura 

de l´aigua en diferents punts dels recorreguts pel dia de les curses, també estarà exposat el plànol de la travessia, la normativa 
de la utilització de banyadors i xip electrònic. 

Vilanova i la Geltrú,   
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nes de la mar i/o climatològiques siguin adverses per la competició, es buscarà un recorregut 
plau de les autoritats competents i acceptació del 
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La participació a la Travessia suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present   reglament. 

Qualsevol  reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà segons el reglament FINA en l´apartat d´aigües 

, és responsabilitat  exclusiva  del  participant, així mateix, declina  tota   
responsabilitat  al CLUB NATACIÓ VILANOVA,   al   comitè   de  la   prova  i  a  qualsevol  persona  física  ó  jurídica  que  participi en 

i desenvolupament  de  la  cursa,  inclosa a responsabilitat  subsidiària per qualsevol accident o incident que es 
e la  prova, com també de les pèrdues ó furts que puguin patir els participants. Pels 

Els dies previs a la travessia s´actualitzaran a la pàgina web del Club Natació Vilanova – 
les inscripcions, les prediccions del temps, previsió de l´estat de la mar i temperatura 

les curses, també estarà exposat el plànol de la travessia, la normativa 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú,   2 de Març de 2012 


