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NORMATIVA IV TROFEU CIUTAT VILANOVA I LA GELTRÚ NAT

En el TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE NATACIÓ EN
travessies organitzades pel Club Natació Vilanova i
quan a reglamentació, participació, puntuació  i pr
Totes les travessies que formen el IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE NATACIÓ
es troben incloses en el calendari oficial d´aigüe
travessies d´estiu i en el cas del 8è PREMI GRAN FONS COSTA DAURADA
Fons de la Federació Catalana de Natació.

TRAVESSIES QUE FORMEN EL IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN AIGÜES OBE

8è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA 

Data Prova 
Hora

Sortida

25/06/2017 
VIII Premi gran fons nedant 

costa daurada - el garraf 
(IV Trofeu ciutat VNG AAOO)

09:00 h

Serà puntuable pel CIRCUIT CATALÀ DE TRAVESSIE
FCN 2016 / 2017 i pel IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN AIGÜES 
Copa Catalana de Fons, Circuit Català de Travessies
independents les unes de les altres. 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA

Data Prova 
Hora

Sortida

25/06/2017 
XVI

Trav. nedant joves 
(IV  Trofeu ciutat VNG AAOO)

11:30 h

25/06/2017 
XXXVIII

Trav. nedant general 
(IV  Trofeu ciutat VNG AAOO)

11:30 h

25/06/2017 
XVI

Trav. nedant màsters 
(IV  Trofeu ciutat VNG AAOO)

11:30 h

Seran puntuables pel CIRCUIT CATALÀ DE TRAVESSIES  D´ESTIU FCN 
I LA GELTRÚ EN AIGÜES OBERTES les curses que formen el 
Les puntuacions ambdós circuits seran independents 

BLOC D   
XVI TRAVESSIA JOVES (1998-2003) / XXXVIII TRAVESSIA GENERAL
1997) 

La sortida de les travessies joves, màsters i general serà de forma conjunta.
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NORMATIVA IV TROFEU CIUTAT VILANOVA I LA GELTRÚ NAT

TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE NATACIÓ EN AIGÜES OBERTES
travessies organitzades pel Club Natació Vilanova i l´Ajuntament de Vilanov i la Geltrú, totes elles independents entre elles en 
quan a reglamentació, participació, puntuació  i premiació.

IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE NATACIÓ
es troben incloses en el calendari oficial d´aigües obertes per la temporada 2016/2017 i són puntuabl

8è PREMI GRAN FONS COSTA DAURADA-EL GARRAF

TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN AIGÜES OBE

8è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA – EL GARRAF (2001 i anteriors)    
Hora

Sortida
Inici recorregut 

(lloc sortida)
Fi recorregut 
(lloc arribada) participació

09:00 h
Cunit

Platges Cunit Centre

Vilanova Geltrú
Xiringito “El Zero” 

Platja Adarró

CIRCUIT CATALÀ DE TRAVESSIES  D´ESTIU FCN – 2017, per la COPA CATALANA DE FONS DE LA 
IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN AIGÜES OBERTES

Copa Catalana de Fons, Circuit Català de Travessies d´Estiu i IV Trofeu Ciutat de Vilanova en 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (2003 i anteriors)
Hora

Sortida
Inici recorregut 

(lloc sortida)
Fi recorregut 
(lloc arribada) participació

11:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

11:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

11:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

CIRCUIT CATALÀ DE TRAVESSIES  D´ESTIU FCN – 2017 i pel IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA 
les curses que formen el Bloc D (2 Km) en una única classificació general absoluta.

Les puntuacions ambdós circuits seran independents l´una de l´altre.

XXXVIII TRAVESSIA GENERAL (19xx-1997) / XVI TRAVESSIA M

La sortida de les travessies joves, màsters i general serà de forma conjunta.
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NORMATIVA IV TROFEU CIUTAT VILANOVA I LA GELTRÚ NATACIÓ AAOO

 AIGÜES OBERTES es troben incloses les diferents 
totes elles independents entre elles en 

IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE NATACIÓ EN AIGÜES OBERTES
s obertes per la temporada 2016/2017 i són puntuables pel Circuit català de 

EL GARRAF també per la Copa catalana de 

TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN AIGÜES OBERTES

EL GARRAF (2001 i anteriors)    
Límit

participació
Casquet 

bany 
Sistema
Crono 

30 color 
(M) 

Manual 

COPA CATALANA DE FONS DE LA 
IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN AIGÜES OBERTES. Les puntuacions de la 

 d´Estiu i IV Trofeu Ciutat de Vilanova en Aigües obertes seran 

 GELTRÚ (2003 i anteriors)
Límit

participació
Casquet 

bany 
Sistema
Crono 

150 (*) color
(M) 

Manual 

150 (*) color
(M) 

Manual 

150 (*) color 
(M) 

Manual 

IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA 
(2 Km) en una única classificació general absoluta. 

XVI TRAVESSIA MÀSTERS (19xx-



�����������������������	
��	������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�������������������������		���
���
����
������������������������������������������	
��������������������������������Platges de Ribes Roges i Adarró                    
                                                               

  CLUB NATACIÓ VILANOVA
    www.clubnataciovilanova.cat

PARTICIPACIÓ 
Participaran automàticament en en el IV TROFEU CIUT
que participin en alguna o totes les que el formen. 

PUNTUACIÓ 
Puntuaran els/les 10 primers nedadors/es classifica
Vilanova i la Geltrú d´Aigües obertes (Premi Gran F
Geltrú-joves, màsters o general).(2 Km). 

PUNTS ATORGATS PER TRAVESSIA
8è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA
38, 32, 28, 26, 24, 22, 20 18, 16, 12. 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I L
19, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. 
NOTA: Per aquesta travessia seran puntuables 
absoluta. 

CLASSIFICACIÓ 
Es farà una classificació separada per gènere entre
trofeu. 

NOTA 
Només es classificaran aquells/es nedadors/es que participin en les dues travessies que formen el trof
Travessia Nedant Platja de Vilanova i la Geltrú 2 Km - Joves, Màsters o General).

PREMIACIÓ 
Trofeu al 1r i 1ª classificada del IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D´AIGÜES O
aconseguits en la suma de les dues travessies puntu

Altres premis que pugui aconseguir pel club organitzador atorgats per 
extensius als següents classificats. 

NOTA 
Només optaran als premis aquells/es nedadors/es que participin en 
(Premi Gran Fons Costa Daurada-El Garraf i Travessia nedant platja de Vilanova i l

LLOC PUBLICACIÓ OFICIAL INFORMACIÓ DE LES TRAVESSIE
Totes les informacions oficials de les travessies q
trobar en els següents blocs o pàgines web:

telèfon contacte: 616.05.49.80 
www.clubnataciovilanova.cat

e-mail: cnvilanova@hotmail.com
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Participaran automàticament en en el IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA EN AIGÜES OBERTES tots aquells/es ne
una o totes les que el formen. 

Puntuaran els/les 10 primers nedadors/es classificats/des de cadasquna de les travessies que formen el
Vilanova i la Geltrú d´Aigües obertes (Premi Gran Fons Costa Daurada-El Garraf i Travessi

PUNTS ATORGATS PER TRAVESSIA
8è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA-EL GARRAF – 7,5 Km: 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ –

Per aquesta travessia seran puntuables les travessies que formen el Bloc D en una única classificació general 

Es farà una classificació separada per gènere entre tots/es nedadors/es que participin en totes les travessies q

Només es classificaran aquells/es nedadors/es que participin en les dues travessies que formen el trofeu. (Premi Gran Fons Co
Joves, Màsters o General).

IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D´AIGÜES O
aconseguits en la suma de les dues travessies puntuables. 

ugui aconseguir pel club organitzador atorgats per col.laboradors o patrocinadors que es poden fer 

Només optaran als premis aquells/es nedadors/es que participin en les dues travessies que formen el trofeu.  
El Garraf i Travessia nedant platja de Vilanova i la Geltrú 2 Km - joves, màsters o general).

LLOC PUBLICACIÓ OFICIAL INFORMACIÓ DE LES TRAVESSIES
Totes les informacions oficials de les travessies que formen el TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ les podreu 

telèfon contacte: 616.05.49.80 
www.clubnataciovilanova.cat  /  www.aquatics.cat  /  www.vilanova.cat

cnvilanova@hotmail.com / Facebook: Travessia Nedant Platja Vilanova

Actualització, Vilanova i la Geltrú, 18 de Març de 2
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AT DE VILANOVA EN AIGÜES OBERTES tots aquells/es nedadors/es 

ts/des de cadasquna de les travessies que formen el IV Trofeu Ciutat de 
El Garraf i Travessia nedant platja de Vilanova i la 

7,5 Km: 

– 2 Km:  

en una única classificació general 

edadors/es que participin en totes les travessies que formen el 

articipin en les dues travessies que formen el trofeu. (Premi Gran Fons Costa Daurada-El Garraf i 

IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D´AIGÜES OBERTES segons nº de punts 

col.laboradors o patrocinadors que es poden fer 

joves, màsters o general).

LLOC PUBLICACIÓ OFICIAL INFORMACIÓ DE LES TRAVESSIES
VILANOVA I LA GELTRÚ les podreu 

www.vilanova.cat

/ Facebook: Travessia Nedant Platja Vilanova

Actualització, Vilanova i la Geltrú, 18 de Març de 2017
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DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ
La XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTR
obertes de la FCN per la temporada 2016/201
Trofeu Ciutat de Vilanova i la Geltrú d´Aigües Ober

PARTICIPACIÓ 
NEDADORS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA DE NATACIÓ (ANUAL
Hi podrà participar qualsevol esportista amb 
temporada (2016-17), en vigor, tramitada a la FCN individualment o pe
També i podran participar esportistes amb llicència
Territorial de Natació adscrita a la Real Federació

�
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Hi podrà participar qualsevol esportista amb 
Federació Catalana de Natació a través d´un club ad

�
��������������������������������������������������
S´acceptarà la participació d´esportistes independents o d´altres federacions esportives qu
un dia (només vàlida per nedadors/es +18 anys
per qualsevol de les travessies (absoluta, general ó màsters), excepte per la de persones a
El cost de la llicència per un dia serà de 
l´apartat DRETS D´INSCRIPCIÓ). 

NOTA: 
Per poder participar en les categories màsters
Catalana de Natació en la especialitat de natació i  l´estament de màsters

Les llicències per un dia sol.licitades per nedadors independents nascuts/des l´any 
seran tramitades a la Federació Catalana de Natació

Qui malgrat pertanyer per edat a alguna de les cate
especialitat de natació i l´estament d´esportistes
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DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ
I TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es troba inclosa en el calendari oficial d´aigües 

/2017 i és puntuable pel Circuit català de travessies d´estiu 201
Trofeu Ciutat de Vilanova i la Geltrú d´Aigües Obertes.

NEDADORS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA DE NATACIÓ (ANUAL Ó D´AIGÜES OBERTES) 
Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència anual per la temporada (2015-16) o llicència d´Aigües obertes

), en vigor, tramitada a la FCN individualment o per un club afiliat a la Federació Catalana de Nataci
També i podran participar esportistes amb llicència en vigor per la temporada (2016-17) per un club afiliat a una Federació 
Territorial de Natació adscrita a la Real Federación Española de Natación.
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Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència per un dia (només vàlida per nedadors/es +18 anys
Federació Catalana de Natació a través d´un club adscrit a aquesta federació. 

�����������������������������������������������������������������
s independents o d´altres federacions esportives que sol.licitin tramitar la 

només vàlida per nedadors/es +18 anys) a través del club organitzador en el moment de form
a, general ó màsters), excepte per la de persones amb discapacitat

El cost de la llicència per un dia serà de 15 € que s´haurà d´abonar segons el sistema de pagament 

les categories màsters s´haurà de disposar llicència federativa anual, travessies o d´un dia de  la Federació 
especialitat de natació i  l´estament de màsters. 

Les llicències per un dia sol.licitades per nedadors independents nascuts/des l´any 1997 i anteriors
seran tramitades a la Federació Catalana de Natació en la especialitat de natació i l´estament màsters

Qui malgrat pertanyer per edat a alguna de les categories màsters i disposi de llicència per la Federa
especialitat de natació i l´estament d´esportistes haurà de participar en la travessia general dins en la 
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es troba inclosa en el calendari oficial d´aigües 
ble pel Circuit català de travessies d´estiu 2017 de la FCN i IV 

 Ó D´AIGÜES OBERTES) 
llicència d´Aigües obertes per la 

r un club afiliat a la Federació Catalana de Natació. 
) per un club afiliat a una Federació 

només vàlida per nedadors/es +18 anys) expedida per la 

����������������
s independents o d´altres federacions esportives que sol.licitin tramitar la llicència per 

a través del club organitzador en el moment de formalitzar la seva inscripció 
a, general ó màsters), excepte per la de persones amb discapacitat.  

que s´haurà d´abonar segons el sistema de pagament que s´especifica a 

s´haurà de disposar llicència federativa anual, travessies o d´un dia de  la Federació 

i anteriors a través del Club Natació Vilanova 
especialitat de natació i l´estament màsters.  

gories màsters i disposi de llicència per la Federació Catalana de Natació en la 
en la travessia general dins en la categoria general. 
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DISTRIBUCIÓ DE TRAVESSIES PER BLOCS

BLOC A – TRAVESSIA MENORS I VETERANS

Data Prova 
Hora

Sortida
25/06/2017

(Bloc A) 
400 m

XXXVIII  
Travessia  de Menors

09:30 h

25/06/2017
(Bloc A) 

800 m
I Travessia per Veterans 09:30 h

BLOC B – TRAVESSIES POPULARS I TRAVESSIA PERSONES AMB DISCAPACIAT

Data Prova 
Hora

Sortida
25/06/2017

(Bloc B)
400 m

I Travessia  
Popular de Menors 

09:30 h

25/06/2017
(Bloc B) 

800 m

II Travessia Popular 
(mitja distància) 

09:30 h

25/06/2017
(Bloc B) 

400 m

V Travessia persones 
amb discapacitat 

10:00 h

25/06/2017
(Bloc B) 

400 m

VIII Travessia Popular 
(curta distància) 

10:00 h

25/06/2017
(Bloc B) 

100 m

I Travessia Popular 
per joves promeses 10:00 h

25/06/2017
(Bloc B) 

2 Km

VIII Travessia Popular 
(llarga distancia) 

11:30 h

BLOC C –  TRAVESSIA PER JOVES PROMESES

Data Prova 
Hora

Sortida
25/06/2017

(Bloc C) 
100 m

VI Travessia  
per Joves Promeses 10:0

BLOC D – TRAVESSIA PER JOVES - TRAVESSIA GENERAL 

Data Prova 
Hora

Sortida
25/06/2017

(Bloc D) 
2 Km

XVI Travessia per Joves 
(IV Trofeu ciutat VNG) 11:30 h

25/06/2017
(Bloc D) 

2 Km

XVI
Travessia per Màsters 

(IV Trofeu ciutat VNG)
11:30 h

25/06/2017
(Bloc D) 

2 Km

XXXVIII 
Travessia General 

(IV Trofeu ciutat VNG)
11:30 h
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DISTRIBUCIÓ DE TRAVESSIES PER BLOCS

TRAVESSIA MENORS I VETERANS
Hora

Sortida
Inici recorregut

(lloc sortida)
Fi recorregut
(lloc arribada)

Límit
participació

09:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

09:30 h
Vilanova Geltrú 

Xiringuito “El Dos-L´Ú) 
(Platja R. Roges)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

I TRAVESSIA PERSONES AMB DISCAPACIAT
Hora

Sortida
Inici recorregut

(lloc sortida)
Fi recorregut
(lloc arribada)

Límit
participació

09:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

09:30 h
Vilanova Geltrú 

Xiringuito “El Dos-L´Ú) 
(Platja R. Roges)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

10:00 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

0:00 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

10:00 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

11:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

JOVES PROMESES
Hora

Sortida
Inici recorregut

(lloc sortida)
Fi recorregut
(lloc arribada)

Límit
participació

00 h 
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

TRAVESSIA GENERAL I TRAVESSIA PER 
Hora

Sortida
Inici recorregut

(lloc sortida)
Fi recorregut
(lloc arribada)

Límit
participació

11:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

11:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

11:30 h
Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 
Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)
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Límit
participació

Casquet 
bany 

Sistema
Crono 

40 color 
(M) 

Manual 

25 color 
(M) 

Manual 

I TRAVESSIA PERSONES AMB DISCAPACIAT
Límit

participació
Casquet 

bany 
Sistema
Crono 

15 color 
(M) 

Manual 

15 color 
(M) 

Manual 

15 color 
(M) 

Manual 

25 color 
(M) 

Manual 

20 color 
(M) 

Manual 

50 color 
(M) 

Manual 

Límit
participació

Casquet 
bany 

Sistema
Crono 

20 color 
(M) 

Manual 

PER MÀSTERS 
Límit

participació
Casquet 

bany 
Sistema
Crono 

25 color 
(M) 

Manual 

50 color 
(M) 

Manual 

75 color 
(M) 

Manual 
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CATEGORIES DE LES TRAVESSIES

BLOC A  
TRAVESSIA DE MENORS I TRAVESSIA PER VETERANS

Travessia Categoria 
Cat

(abreviat)

Travessia
 de Menors 

Alevina 
llicència esportista

ALEV

Travessia
de Menors 

Benjamins 
llicència esportista

BENJ

Travessia 
per Veterans 

Veterans 
llicència màster

VET 

Travessia Veterans: La participació dels nedadors/es 
2 Km del Bloc D en categoria absoluta. El dorsal assignat serà el mateix per ambdue

Travessia Veterans La participació dels nedadors/es inscrits/es en aqu
POPULAR DE CURTA DISTÀNCIA (400 m). El dorsal assignat serà el mateix per 

BLOC B  
TRAVESSIES POPULARS I PERSONES AMB DISCAPACITAT

Travessia Categoria 
Cat

(abreviat

Trav Popular 
mitja distància

Absoluta
llic màster - esportista 

ó independent
ABSO

Trav Popular 
curta distància

Absoluta
llic màster - esportista 

ó independent
ABSO

Trav Popular 
llarga distància

Absoluta
llic màster - esportista 

ó independent
ABSO

Trav Popular 
de Menors

Menors
llicència esportista 

ó independent
MENO

Trav Popular 
Joves Promeses

Joves Promeses
llicència esportista 

ó independent
PROM

Travessia 
Discapacitats

Discapacitats
llic màster - esportista 

ó independent
DISC

BLOC C  
TRAVESSIA JOVES PROMESES

Travessia Categoria 
Cat

(abreviat

Travessia per 
Joves Promeses 

Joves 
Promeses 

llicència sportista

PROM
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CATEGORIES DE LES TRAVESSIES

TRAVESSIA PER VETERANS  

)
Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m/Km)

2004 fins 2005 2004 fins 2005 400 m 

2006 fins 2007 2006 fins 2007 400 m 

1952 i anteriors 1952 i anteriors 800 m 

inscrits/es en aquesta travessia és compatible amb la posterior pa
. El dorsal assignat serà el mateix per ambdues travesies. 

La participació dels nedadors/es inscrits/es en aquesta travessia és compatible  amb  la  posterioror 
(400 m). El dorsal assignat serà el mateix per ambdues travessies.

PERSONES AMB DISCAPACITAT

abreviat)
Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m/Km)

ABSO 2003 i anteriors 2003 i anteriors 800 m

ABSO 2003 i anteriors 2003 i anteriors 400 m

ABSO 2003 i anteriors 2003 i anteriors 2 Km

MENO 2004 fins 2007 2004 fins 2007 400 m

PROM 2008 fins 2009 2008 fins 2009 100 m

DISC 2007 i anteriors 2007 i anteriors 400 m

abreviat)
Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m/Km)

PROM 2008 fins 2009 2008 fins 2009 100 m
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Marca Mínima 
Temps límit
realització 

no n´hi ha 
(15´) 

15 minuts 

no n´hi ha 
(15´) 

15 minuts 

no n´hi ha 
(20´) 

20 minuts 

aquesta travessia és compatible amb la posterior participació en la travessia general de 

esta travessia és compatible  amb  la  posterioror  participació  en  la  VIII TRAVESSIA 

Distància Marca 
Mínima 

Temps límit
realització 

no n´hi ha 
(20´) 

20 minuts 

no n´hi ha 
(15´) 

15 minuts 

no n´hi ha 
(50´) 

50 minuts 

no n´hi ha 
(15´) 

15 minuts 

no n´hi ha 
(10´) 

10 minuts 

no n´hi ha 
(15´) 

15 minuts 

Distància
Marca Mínima 

Temps límit
realització 

no n´hi ha 
(10´) 

10 minuts 
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BLOC D   
TRAVESSIA GENERAL - TRAVESSIA PER 

Travessia Categoria 
(estament llic)

Cat
(abreviat)

Travessia
per Joves 

Infantil 
llicència esportista

INFA 

Travessia
per Joves 

Junior-1 
llicència esportista

JUN1 

Travessia
per Joves 

Junior-2 
llicència esportista

JUN2 

Travessia
General

General 
ll. esportista ó màster 

ABSO 

Travessia
Màsters

Màsters 
llicència màster

20+ 

Travessia
Màsters

Màsters 
llicència màster

30+ 

Travessia
Màsters

Màsters 
llicència màster

40+ 

Travessia
Màsters

Màsters 
llicència màster

50+ 

Travessia
Màsters

Màsters 
llicència màster

60+ 

Travessia màsters, joves i general: La participació dels nedadors
PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURA-EL GA
(Veure reglament 8è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA

Travessia màsters, joves i general: La participació dels nedadors/es inscrits/es en aqu
TRAVESSIA FESTA AL MAR NEDANT CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS 3 x
(Veure reglament la III TRAVESSIA FESTA AL MAR NEDANT CONTRA
www.aquatics.cat). 

Travessia màsters, joves i general: La participació dels nedadors/es inscrits/es en a
TRAVESSIA POPULAR DE MITJA DISTÀNCIA (800 m) o/i  
per totes les travessies. 
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TRAVESSIA PER JOVES I TRAVESSIA PER MÀSTERS
Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m/Km)

2002 fins 2003 2002 fins 2003 2 Km 

2000 fins 2001 2000 fins 2001 2 Km 

1998 fins 1999 1998 fins 1999 2 Km 

1997 i anteriors 1997 i anteriors 2 Km 

1988 fins 1997 1988 fins 1997 2 Km 

1978 fins 1987 1978 fins 1987 2 Km 

1968 fins 1977 1968 fins 1977 2 Km 

1958 fins 1967 1958  fins 1967 2 Km 

1953 fins1957 1953 fins1957 2 Km 

: La participació dels nedadors/es inscrits/es en aquestes travessies és compatible amb la anterior part
EL GARRAF (7,5 Km). El dorsal assignat serà el mateix per ambdues 

è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA-EL GARRAF als webs www.clubnataciovilanova.c

La participació dels nedadors/es inscrits/es en aquestes travessies és compatible amb la anterior part
RELLOTGE PER EQUIPS 3 x 2.0 (2,0 Km). El dorsal assignat serà el mateix per amb

III TRAVESSIA FESTA AL MAR NEDANT CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS 3 x 2.0 (2,0 Km)

: La participació dels nedadors/es inscrits/es en aquestes travessies és compatible amb la anterior pa
(800 m) o/i  VIII TRAVESSIA POPULAR DE CURTA DISTÀNCIA 
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Marca Mínima 
Temps límit
realització 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

no n´hi ha 
(50´)

50 minuts 

estes travessies és compatible amb la anterior participació en el 8è 
(7,5 Km). El dorsal assignat serà el mateix per ambdues travessies. 

www.clubnataciovilanova.cat i www.aquatics.cat). 

estes travessies és compatible amb la anterior participació en la III 
(2,0 Km). El dorsal assignat serà el mateix per ambdues travessies. 

(2,0 Km) als webs www.clubnataciovilanova.cat i 

questes travessies és compatible amb la anterior participació en la II 
TRAVESSIA POPULAR DE CURTA DISTÀNCIA (400 m). El dorsal assignat serà el mateix 
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FORMALITZACIÓ D´INSCRIPCIONS

COM CAL FER LA INSCRIPCIÓ

S´omplirà i enviarà escanejat el formulari d´inscripció annexe al present reglament 
dels drets d´inscripció. 

Les inscripcions de la travessia XXXVIII 
es podran formalitzar enviant un e

cnvilanova@hotmail.com

La inscripció a la travessia és personal, intransferible i suposa l´acceptació del present re

El Club natació Vilanova comprovarà la documentació
inscripció. 

NOTA 
No s´acceptaran inscripcions a través de qualsevol 

L´organització no es responsabilitza de la falsetat
responsabilitat en el titular de les dades introdui

DATES A TENIR EN COMPTE EN EL PROCÈS D´INSCRIPCIÓ

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 

La organització podrà tancar el procès d´inscripció p
oportú per motius de seguretat sense arribar a

PUBLICACIÓ LLISTATS OFICIAL
El dia 23 de Juny a partir de les 20:00 
al web del Club Natació Vilanova – Pestanya 

www.clubnatacio

NO S´ACCEPTARAN NOVES INSCRIPCIONS PER L
EL MATEIX DIA DE LA COMPETICI
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FORMALITZACIÓ D´INSCRIPCIONS

COM CAL FER LA INSCRIPCIÓ  

formulari d´inscripció annexe al present reglament juntament amb el comprovant d´inscripció 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA VILANOVA I LA GELTRÚ
es podran formalitzar enviant un e-mail a : 

cnvilanova@hotmail.com

intransferible i suposa l´acceptació del present reglament. 

El Club natació Vilanova comprovarà la documentació continguda en el e-mail rebut i confirmarà la rebuda i acceptació de la 

No s´acceptaran inscripcions a través de qualsevol altre mitjà (telèfon, fax. etc …), ni fora dels pla

L´organització no es responsabilitza de la falsetat de les dades entregades amb l
responsabilitat en el titular de les dades introduides, i sent desqualificat el nedador/a afectat en c

DATES A TENIR EN COMPTE EN EL PROCÈS D´INSCRIPCIÓ
Data

inici inscripció 
Data

fi inscripció
Participants de clubs afiliats FCN i/o altres federacions 02/03/2017

10:00 hores 
23/06/2017
16:00 hores

Participants de clubs no afiliats FCN i/o altres 02/03/2017
10:00 hores 

23/06/2017
16:00 hores

02/03/2017
10:00 hores 

23/06/2017
16:00 hores

inscripció prèviament al dia i hora especificats en l´anterior q
sense arribar al límit de participants, o per arribar amb anterioritat

OFICIAL D´INSCRITS PER PROVA 
23 de Juny a partir de les 20:00 h es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el dorsal assignat 

Pestanya TRAVESSIA NEDANT PLATJA VILANOVA I LA GELTRÚ

www.clubnataciovilanova.cat  

CCEPTARAN NOVES INSCRIPCIONS PER LA TRAVESSI
EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ 
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formulari d´inscripció annexe al present reglament juntament amb el comprovant d´inscripció 

TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA VILANOVA I LA GELTRÚ

intransferible i suposa l´acceptació del present reglament. 

nfirmarà la rebuda i acceptació de la 

altre mitjà (telèfon, fax. etc …), ni fora dels plaços establerts.

 de les dades entregades amb la inscripció, recaient tota la 
des, i sent desqualificat el nedador/a afectat en cas de produir-se. 

pció
Reclamacions
Inscripcions 

16:00 hores
fins 24/06/2017

14:00 hores 

16:00 hores
fins 24/06/2017

14:00 hores 

16:00 hores
fins 24/06/2017

14:00 hores 

especificats en l´anterior quadre si ho considera 
amb anterioritat al màxim nº de participants. 

es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el dorsal assignat 
TRAVESSIA NEDANT PLATJA VILANOVA I LA GELTRÚ. 

TRAVESSIA  
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QUADRE DRETS D´INSCRIPCIÓ 

Data 
Competició 

Travessia 

25/06/2017 
7,5 Km

Premi Gran Fons  
Nedant Costa Daurada-El Garraf

25/06/2017 
400 m

Travessia de Menors 
Travessia Popular de Menors

25/06/2017 
800 m

Travessia per Veterans 
Travessia Popular de Mitja distància

25/06/2017
400 m

Travessia Popular de Curta distància

25/06/2017
400 m

Travessia Persones amb discapacitat

25/06/2017 
100 m

Travessia per Joves Promeses
Travessia Popular per Joves Promeses

25/06/2017
2 Km

Travessia per joves 

25/06/2017 
2 Km

Travessia General 
Travessia Popular Llarga distància

25/06/2017
2 Km

Travessia per Màsters 

Pack Fons Trav Gran Fons (7,5 Km) + 
Travessia (2 Km) 

Pack 
Combo 1 

Travessia (2 Km) + 
Travessia Popular Mitja Dist. (800 m)

Pack 
Combo 2 

Travessia (2 Km) + 
Travessia Popular Curta Dist. (400 m)

Pack 
Combo 3 

Travessia (2 Km) + 
Trav Pop Curta Dist. + Trav Pop Mitja Dist.

            (400 m)                          (800 m)

ASPECTES A TENIR AMB ELS DRETS D´INSCRIPCIÓ
Un cop feta la inscripció i pagament la baixa en al
d´inscripció o/i llicència per un dia. 

En el cas de condicions climatològiques adverses o 
vents, etc...) la organització es reserva el dret d
seguretat dels participants.  

En aquest cas es retornarà el 40 % de l´import de l
faran saber a través dels webs que contenen la info
Per poder realitzar el retorn dels diners s´haurà d
cnvilanova@hotmail.com. 

Nº DE COMPTE PER INGRESOS DRETS INSCRIPCIÓ
Els pagaments de le proves es farà a través de transferència a :

“LA CAIXA” 
A concepte: possar el nom/s dels participants que fan el pagame

DESPESES PER ALTRES CONCEPTES
Concepte Import (

Taxa pèrdua xip electrònic
(quan es disposi)

Reclamacions resultats (dipòsit) 
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QUADRE DRETS D´INSCRIPCIÓ 
FASE INCRIPCIÓ - 1: 

Inscripció  02/03/2017 i 19/06/2017 Inscripció 20/06/2017 al 23/06/2017

Llicència 
Clubs 

FCN-RFEN

Llicència
altres federacions 

i 
Ned Independents 

El Garraf
20 € 35 €

Inclou llicència 1 dia

Travessia Popular de Menors
6 € 9 € 

Inclou assegurança

Travessia Popular de Mitja distància
8 € 11 €

Inclou assegurança

Travessia Popular de Curta distància 6 € 9 €
Inclou assegurança

Travessia Persones amb discapacitat 3 € 6 €
Inclou assegurança

Travessia per Joves Promeses
Travessia Popular per Joves Promeses

gratuita 3 € 
Inclou assegurança

12 € 27 €
Inclou llicència 1 dia

ia Popular Llarga distància
12 € 27 €

Inclou llicència 1 dia

12 € 27 €
Inclou llicència 1 dia

(20 + 10) = 30  € (35 + 10) = 45 €
Inclou llicència 1 dia

(800 m) (12 + 6) = 18  € (27 + 6) = 33 €
Inclou llicència 1 dia

(400 m) (12 + 5) = 17  € (27 + 5) = 32 €
Inclou llicència 1 dia

Trav Pop Curta Dist. + Trav Pop Mitja Dist. (12+5+3) = 20  € (27 + 8) = 35 €
Inclou llicència 1 dia

ASPECTES A TENIR AMB ELS DRETS D´INSCRIPCIÓ
Un cop feta la inscripció i pagament la baixa en alguna o totes les proves no donarà dret de la devolu

En el cas de condicions climatològiques adverses o qualsevol altre contratemps derivat de l´estat del 
vents, etc...) la organització es reserva el dret de modificar o fins i tot la suspensió definitiv

En aquest cas es retornarà el 40 % de l´import de la inscripció per via transfrència bancària en les d
faran saber a través dels webs que contenen la informació oficial de la competició.  
Per poder realitzar el retorn dels diners s´haurà de sol.licitar expresament a través del e

Nº DE COMPTE PER INGRESOS DRETS INSCRIPCIÓ
proves es farà a través de transferència a :

“LA CAIXA” – ES68 2100 3352 8121 0023 7169
possar el nom/s dels participants que fan el pagament

DESPESES PER ALTRES CONCEPTES
Import (€) 

10 € Observacions 

40 € es retornarà en cas de prosperar el  recurs
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FASE INSCRIPCIÓ - 2: 
Inscripció 20/06/2017 al 23/06/2017

Llicència 
Clubs 

FCN-RFEN

Llicència
altres federacions 

i 
Ned Independents 

25 € 40 € 
Inclou llicència 1 dia

9 € 12 € 
Inclou assegurança

11 € 14 € 
Inclou assegurança

9 € 12 €
Inclou assegurança

3 € 6 €
Inclou assegurança

gratuita 3 € 
Inclou assegurança

15 € 30 € 

15 € 30 € 

15 € 30 € 

33 € 48 €
Inclou llicència 1 dia

21 € 36 € 
Inclou llicència 1 dia

20 € 35 € 
Inclou llicència 1 dia

23 € 38 € 
Inclou llicència 1 dia

guna o totes les proves no donarà dret de la devolució de l´import dels drets 

qualsevol altre contratemps derivat de l´estat del mar (fortes corrents, forts 
e modificar o fins i tot la suspensió definitiva de la prova per una major 

a inscripció per via transfrència bancària en les dates que oportunament es 

e sol.licitar expresament a través del e-mail de contacte 

ES68 2100 3352 8121 0023 7169
possar el nom/s dels participants que fan el pagament

es retornarà en cas de prosperar el  recurs
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MARCATGE DORSAL, CASQUET DE BANY, OBSEQUI I HORARIS
La organització marcarà el dorsal a l´esquena, ambdós braços i mans a tots els partic
Aquest procediment es farà abans de la sortida a la
Es recomana als participants arribar amb molta antel.lació
la pell abans de passar aquest tràmit. 

HORARIS 
En els següents quadres es poden veure les distribucions
   

Data Travessia 

25/06/2017
400 m

Travessia Menors
Travessia Popular Menors

25/06/2017
800 m Travessia per Veterans

25/06/2017
800 m Travessia Popular  Mitja distància

25/06/2017
400 m Travessia Popular Curta distància

25/06/2017
400 m Travessia Discapacitats

25/06/2017 
100 m

Travessia Joves Promeses
Travessia Popular Joves Promeses

Data Travessia 

25/06/2017 
2 Km

Travessia per Joves

25/06/2017 
2 Km

Travessia per Màsters

25/06/2017 
2 Km

Travessia General
Travessia Popular Llarga distància

ORGANITZACIÓ 
DELEGATS 
Els  clubs i entitats esportives afiliades a la FCN 
organització. 
Serà la única persona autoritzada a realitzar recla
fins 30 minuts desprès de l´arribada de  l’últim participant de la
prosperar favorablement el recurs formulat. Aquest 
que ho desitgin a la secretaria de competició).

PUNT DE TROBADA
El lloc de trobada per la sortida i arribada per to
Xiringuito “El Zero”. El passeig marítimi finalitza just darrera del punt de sortida.
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MARCATGE DORSAL, CASQUET DE BANY, OBSEQUI I HORARIS
a l´esquena, ambdós braços i mans a tots els participants i entregarà el casquet de bany. 

Aquest procediment es farà abans de la sortida a la Platja d´Adarró, al Xiringuito “El Zero”.  
molta antel.lació per evitar aglomeracions i no posar

s es poden veure les distribucions d´horaris i marcatge sortides de les

Hora estimada
inici marcatge dorsal  

Hora estimada 
fi marcatge dorsal

Travessia Popular Menors
08:30 h

(homes+dones) 
09:15 h

(homes+dones)

Veterans
08:30 h

(homes+dones) 
09:15 h

(homes+dones)

Mitja distància
08:30 h

(homes+dones) 
09:15

(homes+dones)

Curta distància
08:30 h

(homes+dones) 
09:30 h

(homes+dones)

Travessia Discapacitats
08:30 h

(homes+dones) 
09:30 h

(homes+dones)
Travessia Joves Promeses

Travessia Popular Joves Promeses
08:30 h

(homes+dones) 
10:00 h

(homes+dones)

Hora estimada
inici marcatge dorsal  

Hora estimada 
fi marcatge dorsal

Travessia per Joves
08:30 h

(homes+dones) 
11:15 h

(homes+dones)

Travessia per Màsters
08:30 h

(homes+dones) 
11:15 h

(homes+dones)

Travessia Popular Llarga distància
08:30 h

(homes+dones) 
11:15 h

(homes+dones)

ls  clubs i entitats esportives afiliades a la FCN ó RFEN hauran de presentar un delegat i/ó entrenado

Serà la única persona autoritzada a realitzar reclamacions  per  escrit  davant  del   jutge   àrbitre
desprès de l´arribada de  l’últim participant de la prova i un dipòsit de 40 € (només seran retornats en el cas de 

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

El lloc de trobada per la sortida i arribada per totes les travessies estarà situat a la Platja d´Adar
rítimi finalitza just darrera del punt de sortida.
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MARCATGE DORSAL, CASQUET DE BANY, OBSEQUI I HORARIS DE SORTIDA
a l´esquena, ambdós braços i mans a tots els participants i entregarà el casquet de bany. 

aglomeracions i no posar-se cap substància protectora a 

sortides de les diferents travessies:  

Hora estimada 
fi marcatge dorsal

Hora sortida
estimada 

09:15 h
(homes+dones)

09:30 h
(homes+dones) 

09:15 h
(homes+dones)

09:30 h
(homes+dones) 

09:15 h
(homes+dones)

09:30 h
(homes+dones) 

09:30 h
(homes+dones)

10:00 h
(homes+dones) 

09:30 h
(homes+dones)

10:00 h
(homes+dones) 

10:00 h
s+dones)

10:00 h
(homes+dones) 

Hora estimada 
fi marcatge dorsal

Hora sortida
estimada 

11:15 h
(homes+dones)

11:30 h
(homes+dones) 

11:15 h
(homes+dones)

11:30 h
(homes+dones) 

11:15 h
(homes+dones)

11:30 h
(homes+dones) 

ó RFEN hauran de presentar un delegat i/ó entrenador acreditat davant la 

macions  per  escrit  davant  del   jutge   àrbitre i del  director  de  competició,  
(només seran retornats en el cas de 

formulari estarà a  disposició de tots els clubs, i participants independents 

tes les travessies estarà situat a la Platja d´Adarró de Vilanova i la Geltrú, al 
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LA PROVA
- Les travessies de 400 m (Blocs A i B) i 100 m 
navegable situat davant el Xiringuito “El Zero”. 

- Les travessies de 800 m (Blocs A i B) tindran el punt de sortida entre el Xiringuito "L´U
platja de Ribes Roges (cal anar caminant per la sorra 
situat davant el Xiringuito “El Zero”.  

- Les travessies del Bloc D de 2 Km tindran el punt de sortida a la Platja d´Adarró, al
davant el Xiringuito “El Zero”, passant durant la p
la Platja de Ribes Roges d´anada-tornada i arribada de nou al mateix punt de la sort

CASQUET DE BANY
El casquet de bany entregat serà d´us obligatori pe

LA SORTIDA 
S´avisarà mitjançant el jutge de sortides que reste
de terra, i serà donada per mitjà d’un xiulet ó d’u
comportarà la immediata desqualificació dels nedado
Es farà una única sortida conjunta (homes i dones).
   

ZONA ARRIBADES 
La zona d’arribades estarà situada a la Platja Adar
senyalitzada amb un canal d´entrada i un arc inflab
Un cop arribats cada participant ensenyarà el seu n
prendrà nota.  

TANCAMENT CONTROL D´ARRIBADES
El control d´arribades de les travessies restarà ta
recorregut, (veure quadre punt PARTICIPACIÓ). El te
cada prova. 
Els nedadors que no hagin arribat dins del temps es
prova sense lloc i temps amb el concepte de 
També podran ser obligats a deixar la travessia a través dels ju
jutges o a instàncies del director de la competició
seva integritat. 
A la zona de cambra d´arribada hi haurà servei d´ambu

UTILITZACIÓ BANYADORS 
La utilització de banyadors quedarà regulada segons
No s´autoritzarà a participar en les diferents travessies a cap participant  amb  banyadors  
de la FINA.      
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_conten
swimwear&Itemid=1006
Queda totalment prohibit l´us de banyadors de neoprè o similars.
La violació d´algun d´aquests punts suposarà la imm
jurat.

PROHIBICIONS
No es podrà utilitzar cap estri de material auxilia
(Ex: fusta de peus, pullboy, manoples, aletes, etc…
desqualificació immediata de la prova del participa
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i 100 m (Bloc C) tindran el punt de sortida i arribada a la Platja d
navegable situat davant el Xiringuito “El Zero”. 

tindran el punt de sortida entre el Xiringuito "L´U" i el Xiringuito "El Dos" 
cal anar caminant per la sorra al punt de sortida) i arribada a la Platja d´Adarró, al canal navegable

tindran el punt de sortida a la Platja d´Adarró, al canal 
davant el Xiringuito “El Zero”, passant durant la prova per darrera de la estàtua de la Païsifae

tornada i arribada de nou al mateix punt de la sortida. 

El casquet de bany entregat serà d´us obligatori per una millor identificació i per motius de segureta

S´avisarà mitjançant el jutge de sortides que resten 3, 2 i 1 minuts per donar la sortida de la prova.
de terra, i serà donada per mitjà d’un xiulet ó d’un senyal acústic per part del jutge de sortides. Qu
comportarà la immediata desqualificació dels nedadors implicats. 
Es farà una única sortida conjunta (homes i dones). 

La zona d’arribades estarà situada a la Platja Adarró (Vilanova i la Geltrú) davant del Xiringuito “El
senyalitzada amb un canal d´entrada i un arc inflable o banderoles publicitàries de l´Ajuntament de Vi
Un cop arribats cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a l´esquena del que un m

TANCAMENT CONTROL D´ARRIBADES
El control d´arribades de les travessies restarà tancat un cop hagi transcorregut el temps límit estab
recorregut, (veure quadre punt PARTICIPACIÓ). El temps comptarà a partir del moment que es  doni el senyal de sortida de 

Els nedadors que no hagin arribat dins del temps estimat seran obligats a abandonar la prova constant 
prova sense lloc i temps amb el concepte de Fora de Control (FC). 

ser obligats a deixar la travessia a través dels jutges de la prova aquells nedadors què a criteri del
jutges o a instàncies del director de la competició no compleixin les condicions físiques mínimes que 

la zona de cambra d´arribada hi haurà servei d´ambulància i atenció mèdica. 

La utilització de banyadors quedarà regulada segons les normatives FINA en vigor per les proves d´aigü
ents travessies a cap participant  amb  banyadors  no  homologats en les llistes oficials 

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

it l´us de banyadors de neoprè o similars.
La violació d´algun d´aquests punts suposarà la immediata desqüalificació  del  participant infractor 

No es podrà utilitzar cap estri de material auxiliar d’entrenament, que aumenti la flotació o ajudi a una major pro
(Ex: fusta de peus, pullboy, manoples, aletes, etc…). L’utilització de qualsevol d’aquests estris o si
desqualificació immediata de la prova del participant/s que en faci/n us per part dels membres del jurat de la prova.

����������	
��	�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������
�����������������������
Platges de Ribes Roges i Adarró                            Vilanova i la Geltrú

CIRCUIT CATALÀ TRAVESSIES ESTIU FCN 2017

tindran el punt de sortida i arribada a la Platja d´Adarró, al canal 

tindran el punt de sortida entre el Xiringuito "L´U" i el Xiringuito "El Dos" situats de la 
i arribada a la Platja d´Adarró, al canal navegable 

tindran el punt de sortida a la Platja d´Adarró, al canal de sortides d´embarcacions situat 
rova per darrera de la estàtua de la Païsifae, Canal de nado situat al llarg de 

r una millor identificació i per motius de seguretat.   

n 3, 2 i 1 minuts per donar la sortida de la prova. La sortida es realitzarà des 
n senyal acústic per part del jutge de sortides. Qualsevol sortida en fals 

ró (Vilanova i la Geltrú) davant del Xiringuito “El Zero”, estarà degudament 
le o banderoles publicitàries de l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

úmero identificatiu marcat a l´esquena del que un membre del jurat en 

ncat un cop hagi transcorregut el temps límit establert per completar el 
nt que es  doni el senyal de sortida de 

timat seran obligats a abandonar la prova constant en els resultats de la 

tges de la prova aquells nedadors què a criteri dels propis 
 no compleixin les condicions físiques mínimes que puguin posar en risc la

 les normatives FINA en vigor per les proves d´aigües obertes.
ents travessies a cap participant  amb  banyadors  no  homologats en les llistes oficials 

t&view=article&id=2289:speedo&catid=304:fina-approved-

ediata desqüalificació  del  participant infractor per part dels membres del 

nt, que aumenti la flotació o ajudi a una major propulsió.  
). L’utilització de qualsevol d’aquests estris o similars suposarà la 

er part dels membres del jurat de la prova.
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RESULTATS I CLASSIFICACIONS

RESULTATS I CLASSIFICACIONS
Els participants, per poder ser classificats hauran
pels jutges a  l´arribada. 

Es confeccionaran resultats i classificacions generals per travessia, independent
classificacions per categories, també masculí i fem
reglament). 

NOTA:  
Per la travessia per Veterans i travessia Popular de M
participants en d´ambdues travessies en uns únics r

Per la travessia de Menors i travessia Popular de M
d´ambdues travessies en uns únics resultats. 

Per la travessia Popular de Curta distància i travess
juntant els/les participants en d´ambdues travessies en uns únics resultats.

Per la travessia per joves promeses i travessia Popul
els/les participants en d´ambdues travessies en uns únics resultats.

Per la travessia per joves promeses i travessia Popul
els/les participants en d´ambdues travessies en uns únics resultats.

Per la travessia general, travessia màsters, travessia general i travessia pop
confeccionaran juntant els/les participants en uns únics resultats.

Els  participants   podran   comprovar   els  resul

Els resultats oficials seran publicats al web del C
l´apartat de TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA
hores. 

ENTREGA DE PREMIS 

S´entregaran els següents premis: 

XXXVIII TRAVESSIA NEDANT MENORS
Es farà entrega del premi de guanyador/a
classificat i classificada de la general.  
Es farà entrega del premi de guanyador/a
classificada de la general que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.
Premi al nedador i nedadora 1r/a classificat/da
(Els/Les premiats per categories no podran ser els 
Premi al nedador i nedadora 1r/a classificat/da
VILANOVA. (Els/Les premiats per categories no podra
Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
la general que no pertanyin a clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació
afiliades a la Real Federación Española de Na

VIII TRAVESSIA POPULAR DE CURTA DISTÀNCIA
Es farà entrega del premi de guanyador/a
tercer/a, classificat i classificada de la general
d´altres federacions territorials afiliades a la Real Federación Española de Natación.
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I CLASSIFICACIONS

CLASSIFICACIONS
Els participants, per poder ser classificats hauran de finalitzar la travessia, sense ser desqualificat o retirat i el dorsal regis

classificacions generals per travessia, independents per gènere (masculí i femení), així com 
classificacions per categories, també masculí i femení. (Veure apartat CATEGORIES DE L

Per la travessia per Veterans i travessia Popular de Mitja distància (800 m), les classificacions es confeccionaran juntant els/l
participants en d´ambdues travessies en uns únics resultats.

Per la travessia de Menors i travessia Popular de Menors (400 m), les classificacions es confeccionaran juntant els/l

Per la travessia Popular de Curta distància i travessia de persones amb discapacitat (400 m), les classificacions es confecci
juntant els/les participants en d´ambdues travessies en uns únics resultats.

Per la travessia per joves promeses i travessia Popular per joves Promeses (100 m), les classificacions es confeccionaran juntant 
ies en uns únics resultats.

Per la travessia per joves promeses i travessia Popular per joves Promeses (100 m), les classificacions es confeccionaran juntant 
els/les participants en d´ambdues travessies en uns únics resultats.

ravessia màsters, travessia general i travessia popular de llarga distància
uns únics resultats.

Els  participants   podran   comprovar   els  resultats  “oficiosos” en panells informatius situats darrera del Xiringuito “El Zero

Els resultats oficials seran publicats al web del Club Natació Vilanova a www.clubnataciovilanova.
l´apartat de TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  el dimarts

II TRAVESSIA NEDANT MENORS- 400 m i I TRAVESSIA POPULAR MENORS
guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA NEDANT DE MENORS

guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA NEDANT DE 
que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.

1r/a classificat/da de les categories Aleví i Benjamí. 
(Els/Les premiats per categories no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la classificació general

1r/a classificat/da de les categories Aleví i Benjamí que pertanyin al CLUB NATACIÓ 
VILANOVA. (Els/Les premiats per categories no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la classificac

de la I TRAVESSIA POPULAR DE MENORS al primer classificat i classificada de 
a clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació o clubs d´altres federacions territorials 

afiliades a la Real Federación Española de Natación.

CURTA DISTÀNCIA- 400 m
de la VIII TRAVESSIA POPULAR DE CURTA DISTÀNCIA

general que pertanyin o no a clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació o clubs 
d´altres federacions territorials afiliades a la Real Federación Española de Natación.
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sense ser desqualificat o retirat i el dorsal registrat 

s per gènere (masculí i femení), així com 
ení. (Veure apartat CATEGORIES DE LES TRAVESSIES del present 

les classificacions es confeccionaran juntant els/les 

les classificacions es confeccionaran juntant els/les participants en 

les classificacions es confeccionaran 

les classificacions es confeccionaran juntant 

les classificacions es confeccionaran juntant 

ular de llarga distància (2 Km), les classificacions es 

informatius situats darrera del Xiringuito “El Zero”.

www.clubnataciovilanova.cat i www.aquatics.cat, a 
28 de Juny a partir de les 16:00 

TRAVESSIA POPULAR MENORS- 400 m
MENORS al primer, segon i tercer 

DE MENORS al primer, classificat i 

mateixos/es nedadors/es de la classificació general).
que pertanyin al CLUB NATACIÓ 

n ser els mateixos/es nedadors/es de la classificació general).
al primer classificat i classificada de 

a clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació o clubs d´altres federacions territorials 

DE CURTA DISTÀNCIA al primer/a, segon/a, 
a la Federació Catalana de Natació o clubs 
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V TRAVESSIA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT
Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
classificada de la general.  
S´entregarà medalla de participació a tots els part

NOTA: El guanyador/a de la Travessia per persones amb disc

II TRAVESSIA POPULAR MITJA DISTÀNCIA
Es farà entrega del premi de guanyador/a
tercer/a, classificat i classificada de la general 
d´altres federacions territorials afiliades a la Real Federación Española de Natación.
Es farà entrega del premi de guanyador/a
categoria +65 anys.  

NOTA: El guanyador/a de la Travessia per veterans ho podrà

V TRAVESSIA PER JOVES PROMESES
PROMESES- 100 m
Es farà entrega d´una medalla a tots/es els/les ned

XVI TRAVESSIA PER JOVES- 2 Km
Es farà entrega del premi de guanyador/a
general.  
Es farà entrega del premi de guanyador/a
general que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.
Premi al nedador i nedadora 1r/a classificat/da
(Els/Les premiats per categories no podran ser els mateixos/es ned
Premi al nedador i nedadora 1r/a classificat/da
NATACIÓ VILANOVA. (Els/Les premiats per categori

NOTA: El guanyador/a de la Travessia per joves ho podrà ser alhora de la travessia general. 

XVI TRAVESSIA NEDANT PER MÀSTERS
Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
de la general.  
Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
general que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.
Premi al nedador i nedadora 1r/a classificat/da
(Els/Les premiats per categories no podran ser els 
Premi al nedador i nedadora 1r/a classificat/da
NATACIÓ VILANOVA. (Els/Les premiats per categories 

NOTA: El guanyador/a de la Travessia per màsters

XXXVIII TRAVESSIA GENERAL- 2Km
Es farà entrega del premi de guanyador/a
classificada de la general.  
Es farà entrega del premi de guanyador/a
general que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.

NOTA: El guanyador/a de la Travessia general ho podrà ser 
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TRAVESSIA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT- 400 m   
de la V TRAVESSIA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT

S´entregarà medalla de participació a tots els participants.

El guanyador/a de la Travessia per persones amb discapacitat ho podrà ser alhora de la travessia popula

MITJA DISTÀNCIA- 800 m i I TRAVESSIA PER VETERANS
guanyador/a de la II TRAVESSIA POPULAR DE MITJA DISTÀNCIA

general que pertanyin o no a clubs afiliats a la Federació Catalana 
d´altres federacions territorials afiliades a la Real Federación Española de Natación.

guanyador/a de la I TRAVESSIA PER VETRANS al primer, classificat i cla

El guanyador/a de la Travessia per veterans ho podrà ser alhora de la travessia popular de Mitja Distàn

V TRAVESSIA PER JOVES PROMESES- 100 m i I TRAVESSIA POPULAR PER JOVES 

d´una medalla a tots/es els/les nedadors/es participants en aquestes travessi

2 Km
guanyador/a de la XVI TRAVESSIA PER JOVES al primer, classificat i classificada de la 

guanyador/a de la XVI TRAVESSIA PER JOVES al primer, classificat i classificada de la 
que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.

1r/a classificat/da de les categories Junior-1, Junior-2 i Infantil
ts per categories no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la classificació general).

1r/a classificat/da de les categories Junior-1, Junior-2 i Infantil
NATACIÓ VILANOVA. (Els/Les premiats per categories no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la 

joves ho podrà ser alhora de la travessia general. 

MÀSTERS- 2Km
de la XVI TRAVESSIA NEDANT PER MÀSTERS 

de la XVI TRAVESSIA NEDANT MÀSTERS al primer, classificat i classificada de la 
que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.

1r/a classificat/da de les categories màsters +20, +30, +40, +50 i +60
(Els/Les premiats per categories no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la classificació general

1r/a classificat/da de les categories màsters +20, +30, +40 i +50
NATACIÓ VILANOVA. (Els/Les premiats per categories no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la cla

per màsters ho podrà ser alhora de la travessia general. 

2Km
guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA GENERAL al primer, segon i tercer classificat i 

guanyador/a de la XXXVIII TRAVESSIA GENERAL al primer, classificat i classificada de la 
que pertanyi al CLUB NATACIÓ VILANOVA.

El guanyador/a de la Travessia general ho podrà ser alhora de la travessia per joves, màster o travessi
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MB DISCAPACITAT al primer, classificat i 

apacitat ho podrà ser alhora de la travessia popular de Curta Distància.  

I TRAVESSIA PER VETERANS- 800 m
JA DISTÀNCIA al primer/a, segon/a, 

nyin o no a clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació o clubs 

al primer, classificat i classificada de la 

 ser alhora de la travessia popular de Mitja Distància. 

I TRAVESSIA POPULAR PER JOVES 

travessies. 

al primer, classificat i classificada de la 

al primer, classificat i classificada de la 

2 i Infantil. 
adors/es de la classificació general).

2 i Infantil que pertanyin al CLUB 
es no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la classificació general).

MÀSTERS al primer, classificat i classificada 

al primer, classificat i classificada de la 

categories màsters +20, +30, +40, +50 i +60. 
mateixos/es nedadors/es de la classificació general).

categories màsters +20, +30, +40 i +50 que pertanyin al CLUB 
no podran ser els mateixos/es nedadors/es de la classificació general).

al primer, segon i tercer classificat i 

al primer, classificat i classificada de la 

alhora de la travessia per joves, màster o travessia popular de llarga distància. 
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VIII TRAVESSIA POPULAR DE LLARGA DISTÀNCIA
Es farà entrega del premi de guanyador/a de la 
classificada de la general que no pertanyin
territorials afiliades a la Real Federación Español

NOTA: El guanyador/a de la Travessia popular de llarga dis

HORARI I LLOC ENTREGA DE PREMIS

Data 

25/06/2017 

8è Premi Gran Fons nedant Costa Daurada

III Festa al Mar Nedant Contra

XXXVII Travessia nedant Platja Vi

Lloc: PLATJA ADARRÓ 

Els guardons s’entregaran a la platja d´Adarró dins

HISTÒRIC DE GUANYADORS
Veure quadres històrics de guanyadors annexes al pr

INCIDÈNCIES
En cas de que les condiciones de la mar i/o climato
alternatiu,  només si la seguretat dels participants ho permet, 
director de la competició. 

CONTACTES  

telèfon contacte: 616.05.49.80 
www.clubnataciovilanova.wordpress.com

e-mail: cnvilanova@hotmail.com
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TRAVESSIA POPULAR DE LLARGA DISTÀNCIA- 2Km
de la VIII TRAVESSIA POPULAR DE LLARGA DISTÀNCIA

no pertanyin a clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació
territorials afiliades a la Real Federación Española de Natación.

El guanyador/a de la Travessia popular de llarga distància  ho podrà ser alhora de la travessia general

ENTREGA DE PREMIS

Travessies 
è Premi Gran Fons nedant Costa Daurada-Garraf, 7,5 Km

II Festa al Mar Nedant Contra-rellotge per Equips 3 x 2.0 

XXXVII Travessia nedant Platja Vilanova i la Geltrú (Blocs A, B, C i D)

Lloc: PLATJA ADARRÓ - XIRINGUITO “EL ZERO”

Els guardons s’entregaran a la platja d´Adarró dins l´area de premiació situada junt del Xiringito “El

Veure quadres històrics de guanyadors annexes al present reglament.

En cas de que les condiciones de la mar i/o climatològiques siguin adverses per la competició, es busc
només si la seguretat dels participants ho permet, amb els vist-i-plau de les autoritats competents i acceptació del 

telèfon contacte: 616.05.49.80 
www.clubnataciovilanova.wordpress.com  /  www.natacio.cat  

cnvilanova@hotmail.com / Facebook: Travessia Nedant Platja Vilanova
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POPULAR DE LLARGA DISTÀNCIA al primer classificat i 
a clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació o clubs d´altres federacions 

tància  ho podrà ser alhora de la travessia general.

hora estimada
entrega premis 

)
A partir 13:30 hores

 l´area de premiació situada junt del Xiringito “El Zero”.

lògiques siguin adverses per la competició, es buscarà un recorregut 
plau de les autoritats competents i acceptació del 

  /  www.vilanova.cat

/ Facebook: Travessia Nedant Platja Vilanova
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ALTRES
La inscripció i participació en travessia suposa l´
preparació del participant per la prova, sent consc
que es puguin donar el dia de la travessia. En aque
salut derivats de la seva participació en la prova.

La participació en la travessia, s´entèn que és vol
així mateix, declina  tota responsabilitat  al CLUB
Comitè de la prova i a qualsevol persona física ó  
inclosa la responsabilitat subsidiària per qualsevol accident 
prova, com també de les pèrdues ó furts que puguin 
reclamació de responsabilitat civil a les parts citades. Pels menors d´e
les responsabilitats. 

Les prediccions del temps, previsió de l´estat de l
les curses, els trobareu els dies previs al web del

No es retornaran els drets d´inscripció en el cas q
Qualsevol reclamació o dubte no establert en el pre
obertes per part del jurat designat per controlar e

El Club Natació Vilanova no es responsabilitza de l
IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D´AIGÜES O
profesionals, amateurs i xarxes socials no oficials
l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   

http:// www.clubnataciovilanova.cat
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La inscripció i participació en travessia suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present reglament i una adecuada 
preparació del participant per la prova, sent conscient de la duresa de la prova en funció de les incl
que es puguin donar el dia de la travessia. En aquest sentit, el participant eximeix a la organització del posibles problemes de 
salut derivats de la seva participació en la prova.

La participació en la travessia, s´entèn que és volúntaria per part del nedador/a sent responsabilitat
així mateix, declina  tota responsabilitat  al CLUB NATACIÓ VILANOVA i AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GEL
Comitè de la prova i a qualsevol persona física ó  jurídica  que  participi en l´organització i desenv

responsabilitat subsidiària per qualsevol accident o incident que es pugui produir, abans, durant i de
prova, com també de les pèrdues ó furts que puguin patir els participants i convenen en no denunciar n

abilitat civil a les parts citades. Pels menors d´edat, el pare, mare o tutor legal serà qui es faci c

Les prediccions del temps, previsió de l´estat de la mar i temperatura de l´aigua en diferents punts d
les curses, els trobareu els dies previs al web del Club Natació Vilanova.

No es retornaran els drets d´inscripció en el cas que la prova es celebri en una altre data.
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 la prova.

El Club Natació Vilanova no es responsabilitza de les informacions erronees de les diferents travessie
IV TROFEU CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D´AIGÜES OBERTES que puguin apareixen en d´altres pàgines web
profesionals, amateurs i xarxes socials no oficials que no hagin estat autoritzades expressament pel C

:// www.clubnataciovilanova.cat

Vilanova i la Geltrú, 

Actualització, Vilanova i la Geltrú, 
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a normativa del present reglament i una adecuada 
ient de la duresa de la prova en funció de les inclemències meteorògiques 

ix a la organització del posibles problemes de 

úntaria per part del nedador/a sent responsabilitat exclusiva del participant, 
 NATACIÓ VILANOVA i AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, al 
jurídica  que  participi en l´organització i desenvolupament  de  la  cursa, 

o incident que es pugui produir, abans, durant i després de la  
patir els participants i convenen en no denunciar ni iniciar ninguna 

dat, el pare, mare o tutor legal serà qui es faci càrrec de 

a mar i temperatura de l´aigua en diferents punts dels recorreguts pel dia de 

gons el reglament FINA en l´apartat d´aigües 

es informacions erronees de les diferents travessies que formen el Circuit
BERTES que puguin apareixen en d´altres pàgines web 

 que no hagin estat autoritzades expressament pel Club Natació Vilanova o/i 

Vilanova i la Geltrú, 3 de Maig de 2017

Actualització, Vilanova i la Geltrú, 3 de Maig de 2017



             CLUB NATACIÓ VILANOVA                                           

                      natació màsters  natació sincronitzada aigües obertes                                                                                              
            XXXVIII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA VILANOVA I LA GELTRÚ / 2017 
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  CLUB NATACIÓ VILANOVA 
 

    www.clubnataciovilanova.cat 
cnvilanova@hotmail.com 

 

FORMULARI OFICIAL INSCRIPCIÓ TRAVESSIA 
 

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT 
 
NOM I COGNOMS                                                                                                                    

 
ANY NAIXEMENT                              SEXE (HOME/DONA)                    CATEGORIA 

(espaï reservat per la organització) 
 

Nº LLICÈNCIA / DNI - NIE                                 CLUB / INDEPENDENT 
 
e-mail contacte:                                                telèfon contacte: 
 
TRAVESSIA/ES EN LES QUE ES DESITJA PARTICIPAR 
(Marcar amb una "X" la travessia o travessies en les que es desitja participar) 
 
TRAVESSIES CURTA DISTÀNCIA - 100 m, 400 m, 800 m 
 
   TRAVESSIA PER JOVES PROMESES - 100 m (nascuts/des 2008 -2009) 
   TRAVESSIA POPULAR PER JOVES PROMESES - 100 m (nascuts/des 2008 -2009) 
   TRAVESSIA MENORS - 400 m (nascuts/des 2004-2007) 
   TRAVESSIA POPULAR MENORS - 400 m (nascuts/des 2004-2007) 
   TRAVESSIA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT - 400 m (totes les edats) 
   TRAVESSIA POPULAR CURTA DISTÀNCIA - 400 m (nascuts/des 2003 i anteriors) 
 
TRAVESSIES MITJA DISTÀNCIA - 800 m 
 
   TRAVESSIA PER VETERANS  - 800 m (nascuts/des 1952 i anterios) 
   TRAVESSIA POPULAR MITJA DISTÀNCIA - 800 m (nascuts/des any 2003 i anteriors) 
 
TRAVESSIES LLARGA DISTÀNCIA - 2000 m (2 Km) 
 
   TRAVESSIA GENERAL - 2000 m (nascuts/des 1997 i anteriors) 
   TRAVESSIA GENERAL PER JOVES - 2000 m (nascuts/des 1998 fins 2003) 
   TRAVESSIA GENERAL PER MÀSTERS - 2000 m (nascuts/des 1997 i anteriors) 
   TRAVESSIA POPULAR GENERAL - 2000 m (nascuts/des 1997 i anteriors) 
 

 
 
 
 

SIGNATURA PARTICIPANT                                                   
                                                                                                  SIGNATURA TUTOR LEGAL EN CAS DE MENOR 
                
                           NOM I NOGNOMS I DNI TUTOR LEGAL DEL MENOR:                                                                                                           . 
                                             (omplir nomès en cas de ser menor d´edat el participant)        
 

 
ENVIAR ESCANEJAT I ENVIAR JUNTAMENT AMB COMPROVANT PAGAMENT DELS DRETS INSCIPCIÓ A: 

cnvilanova@hotmail.com 
 
VEURE IMPORT A SATISFER EN EL QUADRE DE DRETS D´INSCRIPCIÓ DEL REGLAMENT DE LA TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

Vilanova i la Geltrú, 25 de Juny de 2017 
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