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NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ
 

DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ
La III TRAVESSIA NEDANT I AQUATLÓ DE PRIMAVERA
travessies en aigües obertes de la Federació Catalana de Natació per la temporada 20
La competició es celebrarà integrament dins de l
 
Inclou la participació en següents disciplines:
 
BLOC A – PROVA TRAVESSIA INFANTIL (200

Data Prova 
Sortida

23/05/2015 
 

(Bloc A) 

III Travessia nedant Infantil 
 

(Natació) 
MASC
11

 
 

 
BLOC B – PROVA TRAVESSIA GENERAL (2000

Data Prova 
Sortida

23/05/2015 
 

(Bloc B) 

III Travessia nedant General 
 

(Natació) 
11:00
MAS
11:10

 
 
 
BLOC C – PROVA AQUATLÓ GENERAL (2000

Data Prova 
Sortida

23/05/2015 
 

(Bloc C) 

III Aquatló General 
(Natació + cursa a peu) MASC

12:00

 
 
 
BLOC D – PROVA AQUATLÓ INFANTIL (200

Data Prova 
Sortida

23/05/2015 
 

(Bloc D) 

II Aquatló Infantil 
(Natació + cursa a peu) MASC

12:20
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NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ  

DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ 
E PRIMAVERA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es troba inclosa en el calendari oficial 

rtes de la Federació Catalana de Natació per la temporada 2014/2015. 
celebrarà integrament dins de les instal.lacions del Club Nàutic Vilanova. 

Inclou la participació en següents disciplines: 

2001 fins 2005)     
Hora 

Sortida 
Inici recorregut 

(lloc sortida) 
Fi recorregut 
(lloc arribada) participants

FEM 
MASC 
11:30 h 

Club Nàutic Vilanova 
davant 

terrassa restaurant 

Club Nàutic Vilanova 
 

Rampa Escola Vela 

2000 i anteriors) 
Hora 

Sortida 
Inici recorregut 

(lloc sortida) 
Fi recorregut 
(lloc arribada) participants

FEM 
11:00 h 
MASC 
11:10h 

Club Nàutic Vilanova 
 

Plaça del Port 

Club Nàutic Vilanova 
 

Rampa Escola Vela 

2000 i anteriors) 
Hora 

Sortida 
Inici recorregut 

(lloc sortida) 
Fi recorregut 
(lloc arribada) participants

FEM 
MASC 
12:00 h 

Club Nàutic Vilanova 
NAT -Plaça del Port 
 
ATL- Escola de Vela 

Club Nàutic Vilanova 
Rampa Escola Vela 

 
Seu social CNV 

PROVA AQUATLÓ INFANTIL (2001 i fins 2005)    
Hora 

Sortida 
Inici recorregut 

(lloc sortida) 
Fi recorregut 
(lloc arribada) participants

FEM 
MASC 
12:20 h 

Club Nàutic Vilanova 
NAT –Davant terrassa 
              Club nàutic 
ATL- Escola de Vela 

Club Nàutic Vilanova 
Rampa Escola Vela 

 
Seu social CNV 
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es troba inclosa en el calendari oficial de 
 

Límit 
participants 

Distància 
(m) 

Sistema 
Crono 

 
50  

 
110 m 

(M)  
 

Manual 

Límit 
participants 

Distància 
(m) 

Sistema 
Crono 

 
100  

 
220 m 

(M)  
 

Manual 

Límit 
participants 

Distància 
(m) 

Sistema 
Crono 

 
50  

NAT -220 m 
+ 

ATL -700 m 

(M)  
 

Manual 

Límit 
participants 

Distància 
(m) 

Sistema 
Crono 

 
50  

NAT -110 m 
+ 

ATL -700 m 

(M)  
 

Manual 
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PARTICIPACIÓ 
 
Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual en vigor tramitada a través d´un
afiliat a una Federació Territorial de Natació que pertanyi a la RFEN per la temporada (201
de travessies o per un dia (aquesta última només vàlida per nedadors/es +18 anys),  ex
a través del club organitzador o d´un club adscrit a aquesta federació. 
independents o amb llicències d´altres federacions esportives
 
 
BLOC A – PROVA TRAVESSIA NEDANT INFANTIL (
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat compresa dins dels anys que composen la categoria 
Només es podran utilitzar per nedar aquesta prova els banyadors aprobats i homologats per la FINA (
Natació) per competicions en aigües obertes. No seran admesos banyadors de tipus triatló, 
 
 
BLOC B – PROVA TRAVESSIA NEDANT GENERAL
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir 
Només es podran utilitzar per nedar aquesta prova els banyadors aprobats i homologats per la FINA (Federació Internacional de
Natació) per competicions en aigües obertes. No seran a
La participació dels nedadors en aquesta travessia és compatible amb la posterior participació en l
dorsal assignat en el cas de nedar diverses proves 
Caldrà passar el control de marcatge un sol cop.
 
 
BLOC C – PROVA AQUATLÓ GENERAL (2000
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat
Per aquesta prova seran admesos tot tipus de banyador.
L´ordre de les modalitats en la prova serà el següent: 
La participació dels nedadors en aquesta travess
nedar diverses proves serà el mateix per totes les proves en les que participi un mateix nedador/a. Caldrà passar el control 
marcatge un sol cop. 
 
 
BLOC D – PROVA AQUATLÓ INFANTIL (200
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat compresa dins dels an
Per aquesta prova seran admesos tot tipus de banyador.
L´ordre de les modalitats en la prova serà el següent: 
La participació dels nedadors en aquesta travessia és compatible amb l´anterior travessia general. El dorsal assignat en el c
nedar diverses proves serà el mateix per totes les proves en les q
marcatge un sol cop. 
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Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual en vigor tramitada a través d´un
afiliat a una Federació Territorial de Natació que pertanyi a la RFEN per la temporada (2014-15
de travessies o per un dia (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. També s´acceptarà la participació d´esportistes 

d´altres federacions esportives. 

INFANTIL (2001 fins 2005)     
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat compresa dins dels anys que composen la categoria 
Només es podran utilitzar per nedar aquesta prova els banyadors aprobats i homologats per la FINA (
Natació) per competicions en aigües obertes. No seran admesos banyadors de tipus triatló, neoprens, 

GENERAL (2000 i anteriors)     
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat compresa dins dels anys que composen la categoria 
Només es podran utilitzar per nedar aquesta prova els banyadors aprobats i homologats per la FINA (Federació Internacional de
Natació) per competicions en aigües obertes. No seran admesos banyadors de tipus triatló,neoprens, 

aquesta travessia és compatible amb la posterior participació en l
en el cas de nedar diverses proves serà el mateix per totes les proves en les que participi un mateix nedador/a.

Caldrà passar el control de marcatge un sol cop. 

2000 i anteriors)  
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat compresa dins dels anys que composen la categoria 
Per aquesta prova seran admesos tot tipus de banyador. 
L´ordre de les modalitats en la prova serà el següent: 1. Natació i 2. Cursa a peu. 
La participació dels nedadors en aquesta travessia és compatible amb l´anterior travessia general. El dorsal assignat en el cas de 
nedar diverses proves serà el mateix per totes les proves en les que participi un mateix nedador/a. Caldrà passar el control 

2001 fins 2005)     
Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat compresa dins dels anys que composen la categoria 200
Per aquesta prova seran admesos tot tipus de banyador. 

en la prova serà el següent: 1. Natació i 2. Cursa a peu. 
La participació dels nedadors en aquesta travessia és compatible amb l´anterior travessia general. El dorsal assignat en el c
nedar diverses proves serà el mateix per totes les proves en les que participi un mateix nedador/a. Caldrà passar el control de 

CLUB NATACIÓ VILANOVA                                           

                                                                                                                                                  AO 
NATACIÓ – AIGÜES OBERTES   

VILANOVA I LA GELTRÚ - 2015  
de 2015) 

www.clubnataciovilanova.cat 

Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació,  
tats i associacions de l´ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

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 
5). També seran vàlides les llicències 

pedida per la Federació Catalana de Natació 
També s´acceptarà la participació d´esportistes 

Per participar en aquesta prova s´ha de tenir l´edat compresa dins dels anys que composen la categoria 2000 fins 2004. 
Només es podran utilitzar per nedar aquesta prova els banyadors aprobats i homologats per la FINA (Federació Internacional de 

neoprens, surf, etc... 

l´edat compresa dins dels anys que composen la categoria 2000 i anteriors. 
Només es podran utilitzar per nedar aquesta prova els banyadors aprobats i homologats per la FINA (Federació Internacional de 

neoprens, surf, etc... 
aquesta travessia és compatible amb la posterior participació en la especialitat d´AQÜATLÓ. El 

totes les proves en les que participi un mateix nedador/a. 

compresa dins dels anys que composen la categoria 2000 i anteriors. 

ia és compatible amb l´anterior travessia general. El dorsal assignat en el cas de 
nedar diverses proves serà el mateix per totes les proves en les que participi un mateix nedador/a. Caldrà passar el control de 

ys que composen la categoria 2001 i 2005. 

La participació dels nedadors en aquesta travessia és compatible amb l´anterior travessia general. El dorsal assignat en el cas de 
ue participi un mateix nedador/a. Caldrà passar el control de 
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INSCRIPCIONS 
 

COM CAL FER LA INSCRIPCIÓ  
CLUBS I ENTITATS AFILIATS/DES FCN-RFEN
ALTRES CLUBS O ENTITATS NO AFILIATS/DES FCN
 
Les inscripcions per la travessia es podran formalitzar al
 
En el mail s´indicaran les següents dades : 
- Prova/es en la/es que es vol fer la inscripció
- Nº de llicència  
- Nom i cognoms, data naixement 
- Club al que pertany el participant 
- Còpia del comprobant transferència bancària
 
Un cop enviades les dades, el participant rebrà un e
la inscripció i pagament la baixa en alguna o totes les proves no donarà dret de la devolució de l´import dels drets d´inscripci
llicència per un dia. 
 
No s´acceptaran inscripcions a través de qualsevol altre mitjà (telèfon, fax. etc …), ni fora dels plaço
 
NOTA : 
L´organització no es responsabilitza de la falset
el titular de les dades introduides, i sent desqu
 
 
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 

 
 

PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS D´INSCRITS
El dia 22 de Maig a partir de les 20:00 h es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el dorsal

del Club Natació Vilanova 
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RFEN 
ALTRES CLUBS O ENTITATS NO AFILIATS/DES FCN-RFEN I NEDADORS INDEPENDENTS 

inscripcions per la travessia es podran formalitzar al correu electrònic cnvilanova@hotmail.com

 
que es vol fer la inscripció  

cària 

Un cop enviades les dades, el participant rebrà un e-mail confirmant la seva inscripció en la/es prova/es sol.icitada/es. Un cop feta 
inscripció i pagament la baixa en alguna o totes les proves no donarà dret de la devolució de l´import dels drets d´inscripci

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

es responsabilitza de la falsetat de les dades entregades amb la inscripció, recaient tota la responsabilitat en 
dades introduides, i sent desqualificat en cas de produir-se. 

COMPTE EN EL PROCÈS D´INSCRIPCIÓ 
Data 

inici inscripció 
Data 

fi inscripció 
Mateix dia proves
 Hora fi inscripció

participants de clubs afiliats FCN i/o altres federacions 03 Gener 2015 
10:00 hores 

fins 22 Maig 2015 
20:00 hores 

fins 23 Maig 
10:30 hores

03 Gener 2015 
10:00 hores 

fins 22 Maig 2015 
20:00 hores 

fins 23 Maig 
10:30 hores

03 Gener 2015 
10:00 hores 

fins 22 Maig 2015 
20:00 hores 

fins 23 Maig 
10:30 hores

PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS D´INSCRITS PER PROVA
:00 h es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el dorsal

del Club Natació Vilanova - www.club nataciovilanova.cat
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cnvilanova@hotmail.com.  

mail confirmant la seva inscripció en la/es prova/es sol.icitada/es. Un cop feta 
inscripció i pagament la baixa en alguna o totes les proves no donarà dret de la devolució de l´import dels drets d´inscripció i 

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

at de les dades entregades amb la inscripció, recaient tota la responsabilitat en 

Mateix dia proves 
Hora fi inscripció 

Reclamacions 
Inscripcions 

Maig 2015 
0 hores 

fins 23 Maig 2015 
10:00 hores 

Maig 2015 
0 hores 

Fins 23 Maig 2015 
10:00 hores 

Maig 2015 
0 hores 

fins 23 Maig 2015 
10:00 hores 

PER PROVA 
:00 h es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el dorsal assignat al web 

www.club nataciovilanova.cat . 
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MARCATGE DORSAL  I HORARIS DE SORTIDA
La organització farà marcarà el dorsal a l´esquena, ambdós braços i mans. Aquest procediment es farà a la zona de 
d´identificació i marcatge situada junt la zona d´
Es recomana als participants arribar amb molta antel.lació
pell abans de passar aquest tràmit. 
És molt important que estigueu atents a l´hora estimada del marcatge del dorsal ja que passat l´horari establert no serà poss
l´entrega del mateix i la participació en la travessia.
 

 
A les 10:00 hores es farà a la terrassa exterior del restaurant del Club Nàutic Vilanova 
recorreguts i visita guiada per lea zona dels mateixos (aq
 
En el següent quadre es poden veure les distribucions d´horaris i marcatg
 
 

   
Data Prova Hora límit

últimes inscripcions 

23/05/2015 
(Bloc B) 

Travessia ned 
General 

10:00

23/05/2015 
 (Bloc A) 

Travessia ned 
Infantil 

10:00

23/05/2015 
 (Bloc C) 

Aquatló  
General 

10:00

23/05/2015 
 (Bloc D) 

Aquatló 
Infantil 

10:00 hores

 
 
DRETS D´INSCRIPCIÓ  
 

  

Data 
Competició 

(Bloc) 

Travessia 
 

(modalitat/s) 
23/05/2015 
 (Bloc A) 

Travessia nedant Infantil 
(Natació) 

23/05/2015 
 (Bloc B) 

Travessia nedant general 
(Natació) 

23/05/2015 
 (Bloc C) 

Mini-Aquatló General 
(Natació + Cursa a peu) 

23/05/2015 
 (Bloc D) 

Mini-Aquatló Infantil 
(Natació + Cursa a peu) 

23/05/2015 
 (Bloc B+C) 

Trav nedant General +Aquatló 
(Nat. / Natació+Cursa a peu) 

23/05/2015 
 (Bloc A+D) 

Trav nedant Infantil +Aquatló 
(Nat. / Natació+Cursa a peu) 

 
(*) El pagament de l

Nº DE COMPTE INGRESOS DRETS INSCRIPCIÓ
“LA CAIXA
A concepte: 

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

(***) El pagament de les inscripcions realitzades el mateix dia de les proves s´efectuarà en efectiu i l´import 
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I HORARIS DE SORTIDA 
el dorsal a l´esquena, ambdós braços i mans. Aquest procediment es farà a la zona de 

junt la zona d´arribades.  
molta antel.lació per evitar aglomeracions i no posar

És molt important que estigueu atents a l´hora estimada del marcatge del dorsal ja que passat l´horari establert no serà poss
pació en la travessia. 

a la terrassa exterior del restaurant del Club Nàutic Vilanova una breu 
per lea zona dels mateixos (aquatlons general i infantil). 

En el següent quadre es poden veure les distribucions d´horaris i marcatge participants:  

Hora límit 
últimes inscripcions  

Hora estimada 
inici marcatge dorsal  

Hora estimada 
fi marcatge dorsal

00 hores 09:30 h 
(homes+dones) 

10:30 h 
(homes+dones)

00 hores 09:30 h 
(homes+dones) 

11:00 h 
(homes+dones)

00 hores 09:30 h 
(homes+dones) 

11:30 h 
(homes+dones)

10:00 hores 09:30 h 
(homes+dones) 

11:30 h 
(homes+dones)

Inscripció  realitzada entre  
3 Gener i 1 Maig 2015 – 20:00 hores 

Inscripció

Llicència 
Clubs  

FCN o RFEN 

Llicència altres clubs, 
federacions  

ned Independents 

Llicència
Clubs 

FCN o RFEN
4 € 5 € 5

5 € 6 € 
 

6

6 € 7 € 
 

7

5 € 6 € 
 

6 

8 € 10 € 
 

9 

7 € 9 € 
 

8

(*) El pagament de le proves es farà a través de transferència a
 

Nº DE COMPTE INGRESOS DRETS INSCRIPCIÓ
LA CAIXA” – ES68 2100 3352 8121 00237169

A concepte: possar el nom/s dels participants que fan el pagament
 

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

(***) El pagament de les inscripcions realitzades el mateix dia de les proves s´efectuarà en efectiu i l´import 
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el dorsal a l´esquena, ambdós braços i mans. Aquest procediment es farà a la zona de control 

lomeracions i no posar-se cap substància protectora a la 

És molt important que estigueu atents a l´hora estimada del marcatge del dorsal ja que passat l´horari establert no serà possible 

breu explicació de les diferents proves, 

Hora estimada  
fi marcatge dorsal 

Hora estimada  
Sortida 

(homes+dones) 
dones – 11:00 h 
homes - 11:10 h 

(homes+dones) 
11:30 h 

(homes+dones) 

(homes+dones) 
12:00 h 

(homes+dones) 

(homes+dones) 
12:20 h 

(homes+dones) 

Inscripció realitzada mateix dia de les 
proves  

Llicència 
Clubs  

FCN o RFEN 

Llicència altres clubs 
federacions  

ned Independents 
5 € 7 € 

6 € 
 

          8 € 
 

7 € 
 

          9 € 
 

6 € 
 

          8 € 
 

9 €                    12 € 

8 €          10 € 

es farà a través de transferència a  

Nº DE COMPTE INGRESOS DRETS INSCRIPCIÓ:   
00237169. 

possar el nom/s dels participants que fan el pagament 

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

(***) El pagament de les inscripcions realitzades el mateix dia de les proves s´efectuarà en efectiu i l´import exacte. No es retornarà canvi.  
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DESPESES ALTRES CONCEPTES 
 

Concepte 
 

Taxa pèrdua xip electrònic 

 
Reclamacions resultats (dipòsit) 

 
 

ORGANITZACIÓ 
 
DELEGATS 
Els  clubs i entitats esportives afiliades a la FCN ó RFEN hauran de presentar un delegat i/ó entrenador acreditat davant la 
organització. 
Serà la única persona autoritzada a realitzar reclamacions  sol.licitades per  escrit  davant  del   jutge   àrbitre i del  d
competició,  fins 30 minuts  desprès de l´arribada de  l’últim participant de la prova i un dipòsit de 
el cas de 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).
 
 
LA PROVA 
CHECK-IN      
El lloc de trobada, identificació i marcatge estarà 
L´us del casquet de bany no serà obligatori però si que es recomanable per una millor 
 
LA SORTIDA 
TRAVESSIA NEDANT GENERAL I AQUATLÓ 
La sortida es realitzarà des de la explanada
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.
(homes i dones), excepte la travessia general femenina i masculina que serà per separat
de participants de cada sexe sigui superior a 5
sortides en una sola. 
 
TRAVESSIA NEDANT INFANTIL I AQUATLÓ INFANTIL
La sortida es realitzarà des de davant del parking
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. Es donarà una única sortid
els 25 participants es faran dues sèries separades per gèneres.
 
ZONA BOXES PROVES AQUATLÓ (Natació
AQUATLONS GENERAL I INFANTIL 
La zona de boxes de les proves d´aqüatló 
esportistes hauran deixat les seves pertinences
      
ZONA CAMBRA ARRIBADES  
TRAVESSIES NEDANT GENERAL I INFANTIL
La zona de cambra d’arribades per les travessies de natació 
senyalitzada amb un cercat.  
Un cop  arribats cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a l´esquena 
a un col.laborador de la organització.  
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import (€) 
 

-- € 
 

observacions 
 

30 € 
es retornarà en cas de 

prosperar el  recurs 

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

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

el cas de 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). 

estarà situat a la terrassa exterior del restaurant del Club Nàutic Vilanova
no serà obligatori però si que es recomanable per una millor identificació i per motius de 

ATLÓ GENERAL 
la explanada situada davant de la plaça del Port, l´accès es farà des de dins del Club Nàutic Vilanova.  

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. Es donarà una única sortida conjunta

general femenina i masculina que serà per separat (en aquest ordre) sempre que el nombre 
superior a 5. Si la participació en algun dels dos gèneres fos inferior s´unificaran les dues 

I AQUATLÓ INFANTIL 
davant del parking situat junt a la terrassa del Club Nàutic Vilanova.  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. Es donarà una única sortida conjunta pels dos sexes. 
els 25 participants es faran dues sèries separades per gèneres. 

(Natació-cursa a peu)  

 es trobarà a la explanada situada junt a la rampa de l´Escola de Vela on prèviament els 
esportistes hauran deixat les seves pertinences en una cadira on hi haurà el seu nº de dorsal. 

GENERAL I INFANTIL 
per les travessies de natació estarà situada davant de la rampa de l´Escola de Vela

Un cop  arribats cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a l´esquena a un membre del jurat 
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Els  clubs i entitats esportives afiliades a la FCN ó RFEN hauran de presentar un delegat i/ó entrenador acreditat davant la 

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 prova i un dipòsit de 30 € (només seran retornats en 

el cas de prosperar favorablement el recurs formulat. Aquest formulari estarà a  disposició de tots els clubs, i participants 

del restaurant del Club Nàutic Vilanova.  
identificació i per motius de seguretat.   

davant de la plaça del Port, l´accès es farà des de dins del Club Nàutic Vilanova.  
serà donada per mitjà d’un xiulet ó d’un senyal acústic per part del jutge de sortides. Qualsevol sortida en fals 

s donarà una única sortida conjunta en totes les proves 
(en aquest ordre) sempre que el nombre 

Si la participació en algun dels dos gèneres fos inferior s´unificaran les dues 

la terrassa del Club Nàutic Vilanova.  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 

 Si el número de participants supera 

la rampa de l´Escola de Vela on prèviament els 

ampa de l´Escola de Vela, degudament 

a un membre del jurat i entregarà el xip 
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NOTA 
Tot participant que no passi l´anterior punt en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà a les classificacions, perde
dret sobre la classificació general i premis que hagués pogut aconseguir.
 
PROVES AQUATLÓ (GENERAL I INFANTIL) 
La zona d´arribades de la prova d´aquatló estarà situada davant 
promocionals situadest en aquest punt. 
Un cop  arribats cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a l´esquena del que un membre del jurat en 
prendrà nota i entregaran també el xip electrònic
NOTA 
Tot participant que no passi l´anterior punt en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà a les classificacions, perdent tot 
dret sobre la classificació general i premis que hagués pogut aconseguir.
 
A les zones de cambres d´arribades hi haurà servei d´ambulància
 
 
RECORREGUTS 
Segons plànol.  
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participant que no passi l´anterior punt en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà a les classificacions, perde
eral i premis que hagués pogut aconseguir. 

 (Natació+cursa a peu)  
atló estarà situada davant de la seu social del Club Nàutic Vilanova

Un cop  arribats cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a l´esquena del que un membre del jurat en 
i entregaran també el xip electrònic a un col.laborador de la organització.  

o passi l´anterior punt en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà a les classificacions, perdent tot 
dret sobre la classificació general i premis que hagués pogut aconseguir. 

hi haurà servei d´ambulància i atenció mèdica.  

CLUB NATACIÓ VILANOVA                                           

                                                                                                                                                  AO 
NATACIÓ – AIGÜES OBERTES   

VILANOVA I LA GELTRÚ - 2015  
de 2015) 

www.clubnataciovilanova.cat 

Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació,  
tats i associacions de l´ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

participant que no passi l´anterior punt en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà a les classificacions, perdent tot 

la seu social del Club Nàutic Vilanova. Hi haurà unes banderoles 

Un cop  arribats cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a l´esquena del que un membre del jurat en 

o passi l´anterior punt en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà a les classificacions, perdent tot 



                      CLUB NATACIÓ VILANOVA                                          
                             natació màsters  natació sincronitzada aigües obertes

                                                                                                                             

III TRAVESSIA NEDANT I AQU
Vilanova i la Geltrú

www.clubnataciovilanova.cat
Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació, 

Real Federación Española Natación i registre municipal d´enti

 
CLASSIFICACIONS I RESULTATS 
CLASSIFICACIONS 
Per poder ser classificat/da cada participant haurà de finalitzar la prova sense ser desq
electrònic als jutges  a l´arribada.  
Es confeccionaran classificacions generals independents per trav
 
 
RESULTATS 
Els  participants   podran   comprovar   els  resultats  “oficiosos” en els panells inform
davant de la terrassa del restaurant del Club Nàutic Vilanova.
Els resultats oficials seran publicats al web del Club Natació Vilanova a 
NEDANT/ AQUATLÓ PRIMAVERA NEDANT 

 

PREMIS 
 
HORARI ENTREGA DE PREMIS 
Els guardons s’entregaran a la terrassa exterior del 
 

Data Proves 

 
 

23/05/2015 
 

Travessia Infantil  
Travessia General 
Aquatló General 
Aquatló Infantil 

 
S´entregaran els següents premis per travessia:
 
BLOC A 
TRAVESSIA NEDANT INFANTIL (2001 fins 
Es farà entrega de trofeu al primer, segon i tercer
Es farà entrega de trofeu al primer classificat
Vilanova. 
 
BLOC B 
TRAVESSIA NEDANT GENERAL (2000 i anteriors
Es farà entrega de trofeu al primer, segon i tercer classificat i classificada de la general.
Es farà entrega de trofeu al primer classificat  i classificada de la general que 
Vilanova. 
 
BLOC C 
AQUATLÓ GENERAL (2000 i anteriors) 
Es farà entrega de trofeu al primer, segon i tercer classificat i classificada de la general.
Es farà entrega de trofeu al primer classificat  i 
Vilanova. 
 
BLOC D  
AQUATLÓ INFANTIL (2001 fins 2005) 
Es farà entrega de trofeu al primer, classificat i classificada de la general.
Es farà entrega de trofeu al primer classificat  i classificada de la general que pertanyin al Club Natació Vilanova o Club Nàutic 
Vilanova. 
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Per poder ser classificat/da cada participant haurà de finalitzar la prova sense ser desqualificat, 

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

Els  participants   podran   comprovar   els  resultats  “oficiosos” en els panells informatius  habilitats 
davant de la terrassa del restaurant del Club Nàutic Vilanova.. 
Els resultats oficials seran publicats al web del Club Natació Vilanova a www.clubnataciovilanova.cat

 VILANOVA I LA GELTRÚ  el dilluns 25 de Maig a partir de les 16:00 hores.

a terrassa exterior del restaurant del Club Nàutic Vilanova un  cop finalitzades totes les proves.

hora estimada 
entrega premis 

 
a partir 13:00 hores 

S´entregaran els següents premis per travessia: 

2001 fins 2005) 
, segon i tercer classificat i classificada de la general.  

classificat  i classificada de la general que pertanyin al Club Natació Vilanova

i anteriors) 
s farà entrega de trofeu al primer, segon i tercer classificat i classificada de la general.  

Es farà entrega de trofeu al primer classificat  i classificada de la general que pertanyin al Club Natació Vilanova o Club Nàutic 

 
s farà entrega de trofeu al primer, segon i tercer classificat i classificada de la general.  

Es farà entrega de trofeu al primer classificat  i classificada de la general que pertanyin al Club Natació Vilanova o Club Nàutic 

s farà entrega de trofeu al primer, classificat i classificada de la general.  
classificat  i classificada de la general que pertanyin al Club Natació Vilanova o Club Nàutic 
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alificat, ensenyar el dorsal i entregar el xip 

essia, sexes (masculí i femení). 

atius  habilitats en un panell informatiu 

www.clubnataciovilanova.cat, a l´apartat de TRAVESSIA 
a partir de les 16:00 hores. 

 

un  cop finalitzades totes les proves.  

Club Natació Vilanova o Club Nàutic 

pertanyin al Club Natació Vilanova o Club Nàutic 

classificada de la general que pertanyin al Club Natació Vilanova o Club Nàutic 

classificat  i classificada de la general que pertanyin al Club Natació Vilanova o Club Nàutic 
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HISTÒRIC DE GUANYADORS 
Veure quadres adjunts al present reglament.
 
 
INCIDÈNCIES 
En cas de que les condiciones de l´aigua
alternatiu,  només si la seguretat dels participants ho permet, amb els vist
director de la competició. 
 
 
CONTACTES  

TELÈFON: 616.05.49.80 / MAIL:
 
 
ALTRES 
La participació en 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 
obertes per part del jurat designat per controlar el bon funcionament de les diferents proves.
 
La participació a qualsevol prova de la travessia, és responsabilitat exclusiva del participant, així mateix, declina tota   
responsabilitat al CLUB NATACIÓ VILANOVA i AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  al comitè de la prova i a qualsevol  
persona física ó jurídica que participi en l´orga
qualsevol accident o incident que es pugui produir, abans, durant i després de la  prova, com també de les pèrdues ó furts qu
puguin patir els participants. Pels menors d´e
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Veure quadres adjunts al present reglament. 

´aigua 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 

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

ravessia 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 
obertes per part del jurat designat per controlar el bon funcionament de les diferents proves. 

e la travessia, és responsabilitat exclusiva del participant, així mateix, declina tota   
responsabilitat al CLUB NATACIÓ VILANOVA i AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  al comitè de la prova i a qualsevol  
persona física ó jurídica que participi en l´organització i desenvolupament de la cursa, inclosa la 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 qu
puguin patir els participants. Pels menors d´edat, el pare, mare o tutor legal serà qui es faci càrrec de les responsabilitats.

 

www.clubnataciovilanova.cat 

Vilanova i la Geltrú, 
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i/o climatològiques siguin adverses per la competició, es buscarà un recorregut 
plau de les autoritats competents i acceptació del 

www.clubnataciovilanova.cat 

ravessia 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 

 

e la travessia, és responsabilitat exclusiva del participant, així mateix, declina tota   
responsabilitat al CLUB NATACIÓ VILANOVA i AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  al comitè de la prova i a qualsevol  

nització i desenvolupament de la cursa, inclosa la 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Actualització: 15 d´Abril de 2015 

Vilanova i la Geltrú, 15 d´Abril de 2015 
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FORMULARI RECLAMACIÓ OFICIAL
Per fer una reclació oficial ho podem fer fins 30 minuts de
formulari oficial adjunt al director de competició, amb un diposit de 
favorablement. 

 

FORMULARI DE RECLAMACIONS

TRAVESSIA: 

III TRAVESSIA NEDANT/AQUATLÓ DE PRIMAVERA

RECLAMACIÓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona que formula la reclamació: 

 

En qualitat de delegat/da: 

Club: 

 

(La organització III TRAVESSIA NEDANT / AQUATLÓ DE 
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FORMULARI RECLAMACIÓ OFICIAL 
fins 30 minuts després d´haver arribat l´últim/a  participant de la prova, per escrit en el 

formulari oficial adjunt al director de competició, amb un diposit de 30 € que seran retornats en el cas que prosperi el recurs 

FORMULARI DE RECLAMACIONS 

DE PRIMAVERA VILANOVA I LA GELTRÚ. 

Vilanova i la Geltrú,   

TRAVESSIA NEDANT / AQUATLÓ DE PRIMAVERA DE VILANOVA I LA GELTRÚ)

CLUB NATACIÓ VILANOVA                                           

                                                                                                                                                  AO 
NATACIÓ – AIGÜES OBERTES   

VILANOVA I LA GELTRÚ - 2015  
de 2015) 

www.clubnataciovilanova.cat 

Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació,  
tats i associacions de l´ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 
d´haver arribat l´últim/a  participant de la prova, per escrit en el 

que seran retornats en el cas que prosperi el recurs 

Vilanova i la Geltrú,   23 de Maig de 2015 
 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ) 


