
                                   

                              
                                                                                                        
 

I FESTA AL MAR PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ   
 VILANOVA I LA GELTRÚ, (28 de Setembre de 2013) 

CIRCUIT CATALÀ TRAVESSIES ESTIU FCN  - 2013 

  www.vilanova.cat 
 
 

NORMATIVA DE LES DIFERENTS PROVES COMPETICIÓ 

 
DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ 
Aquest any 2013 neix una nova competició organitzada per l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de la Regidoria d´Esports 
amb el suport d´altres entitats esportives i establiments de la ciutat de caire popular anomenada FESTA AL MAR PALTJA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ en la que es podrà participar individualment, amb amics o en família. Dins de les diferents proves que es 
realitzaran trobaren travessies nedant per equips i individual i diferents aquatlons populars aprofitant la façana marítima de les 
platges de Ribes Roges, Adarró i Sant Gervasi el Parc de Ribes Roges i el passeig marítim de la nostra ciutat. 
 
Les proves es dividiran per blocs en funció de la seva distància, dificultat i categories. 
 

REGLAMENTS AQÜATLONS POPULARS 
 
 

DADES DE LA PROVA 
      

Data Prova Hora 
Sortida 

Inici recorregut 
(lloc sortida) 

Fi recorregut 
(lloc arribada) 

Límit 
participants 

Casquet 
bany 

Sistema 
Crono 

28/09/2013 
 
 

I AQÜATLÓ INICIACIÓ 
 (menor + adult) 

 
16:00 h 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 
      Xiringuito 3 

Vilanova Geltrú 
La Daurada Beach 

Club 

25 
participants  

 
Color ? 

 
(M)  

manual 
28/09/2013 

 
 

I AQÜATLÓ MENORS  
16:30 h 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 
      Xiringuito 3 

Vilanova Geltrú 
La Daurada Beach 

Club 

25 
participants  

 
Color ? 

 
(M)  

manual 
28/09/2013 

 
 

I AQÜATLÓ INFANTIL  
17:45 h 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 
      Xiringuito 2 

Vilanova Geltrú 
La Daurada Beach 

Club 

25 
participants  

 
Color ? 

 
(M)  

manual 
28/09/2013 

 
 

I AQÜATLÓ POPULAR 
(NIVELL BÀSIC) 

 
17:45 h 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 
      Xiringuito 2 

Vilanova Geltrú 
La Daurada Beach 

Club 

50 
participants  

 
Color ? 

 
(M)  

manual 
28/09/2013 

 
 

I AQÜATLÓ POPULAR 
(NIVELL AVANÇAT) 

 
18:45 h 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 
      Xiringuito 1 

Vilanova Geltrú 
La Daurada Beach 

Club 

50 
participants  

 
Color ? 

 
(M)  

manual 

 
 

PARTICIPACIÓ 
Hi podrà participar qualsevol persona de les edats compreses en el següent quadre.  
Qui s´inscrigui a l´Aqüatló Popular (nivell bàsic) no ho podrà fer en la de nivell avançat. Qui participi a la prova popular de nivell 
avançat tampoc ho podrà fer en la anterior de nivell bàsic. 
 
AQÜATLÓ INICIACIÓ 
Tots els participants inscrits en la mini aqüatló popular hauran de fer tota la prova de la part aqüàtica i cursa a peu acompanyats 
per un adult. Es considera una prova realitzada en família. Els temps final i arribada la determinarà l´arribada del menor. 
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Aqüatló Categoria Cat 
(codi) 

Homes 
(nascuts) 

Dones 
(nascudes) 

Distància 
(m/Km) 

Marca 
Mínima 

Temps límit 
realització 

Iniciació Promeses  PROM 2005 fins 2007 2005 fins 207 mar - 100m 
cursa a peu - 250 m 

No (20´) 
20 minuts 

Menors 
 

Menors MENO 2001 fins 2004 2001 fins 2004 mar - 400m 
cursa a peu - 800 m 

No (25´) 
25 minuts 

Infantil 
 

Infantil INFA 1998 fins 2000 1998 fins 2000 mar - 400m 
cursa a peu – 1,5 Km 

No (40´) 
40 minuts 

Popular 
(bàsic) 

Absoluta                
Màsters 
Veterà 

ABSO 
MST 
VTR 

1984 fins 1997 
1964 fins 1983 

1963 i anteriors 

1984 fins 1997 
1964 fins 1983 

1963 i anteriors 

mar - 800m 
cursa a peu – 1,5 Km 

No (40´) 
40 minuts 

Popular 
(avançat) 

Absoluta                
Màsters 
Veterà 

ABSO 
MST 
VTR 

1984 fins 1997 
1964 fins 1983 

1963 i anteriors 

1984 fins 1997 
1964 fins 1983 

1963 i anteriors 

mar - 1000m 
cursa a peu 

tram 1 - 1,5,Km 
tram 2 - 3 Km 

No (50´) 
40 minuts 

 

BREAFING EXPLICATIU 
A les 11:30 hores un cop celebrat el sorteig dels equips de la travessia contra-relllotge per equips i en el mateix lloc (Terrassa o 
local social del Club Nàutic Vilanova) es farà una explicació del funcionament de la prova i posterior visita a l´àrea del recorregut. 
 

TEMPS LÍMIT PER COMPLETAR EL RECORREGUT 
Segons quadre anterior, columna temps límit realització. 

 
SERVEI GUARDA-ROBA, WC I DUTXES 
No hi haurà serveï de guarda-roba i vigilància d´objectes personals. Hi hauran WC disponibles a la Daurada Beach Club i al 
Xiringuito “El Tres”. El serveï de dutxes els podreu trobar als vestidors siutats davant del Parc de Ribes Roges i al Xiringuito “El 
Tres”. 
 

MARCATGE 
El marcatge a l´espatlla i braços es durà a terme davant del Xiringuito “a partir de les 14:30 hores i fins les 15:30 hores. A partir 
d´aquest moment restarà tancat el control per poder participar en la prova. 
Serà Obligatori l´us de casquet de bany que hauran de portar el propis participants preferentment de tons clars i de fàcil 
localització. 
   

Data Aqüatló Hora estimada 
inici marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi marcatge dorsal 

Lloc i hora estimada  
sortida 

28/09/2013 
 

I Aqüatló Iniciació Xiringuito “El Tres” 
14:30 h 

 

Xiringuito “El Tres” 
15:45 h 

 

Davant Xiri “El Tres”   
16:00 h 

Dones I homes 

28/09/2013 
 

I Aqüatló Menors Xiringuito “El Tres” 
14:30 h 

 

Xiringuito “El Tres” 
15:45 h 

 

Davant Xiri “El Tres”   
16:30 h 

Dones I homes 

28/09/2013 
 

I Aqüatló Infantil Xiringuito “El Tres” 
16:00 h 

 

Xiringuito “El Tres” 
17:00 h 

 

Davant Xiri “El Dos”   
17:45 h (*) 

Dones I homes 

28/09/2013 
 

I Aqüatló Popular 
(nivell bàsic) 

Xiringuito “El Tres” 
16:00 h 

 

Xiringuito “El Tres” 
17:00 h 

 

Davant Xiri “El Dos”   
17:45 h (*) 

Dones I homes 

28/09/2013 
 

I Aqüatló Popular 
(nivell avançat) 

Xiringuito “El Tres” 
17:00 h 

 

Xiringuito “El Tres” 
18:00 h 

 

Davant Xiri “L´ú”   
18:45 h 

Dones I homes 

(*) La sortida de l´aqüatló infantil i popular (nivell bàsic) es farà a l´hora que la travessia popular nedant. 
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SORTIDA 
La sortida, lloc i horaris de de cada prova serà segons quadre anterior, columna Lloc i hora estimada sortida. 
 

RECORREGUT 
Recorreguts disponibles a partir del 18 de Setembre. 
 
AQÜATLÓ INICIACIÓ 
- NATACIÓ 
Es fara un recorregut de 100 m.  
- CURSA  A PEU 
Es farà un recorregut d´uns 250 m per la sorra de la platja que estarà asenyalat amb cons o similars desde davant del Xiringuito “El 
Tres” i fins la Plaça del Tratjo de Garbí (davant la Daurada Beach club). En aquest punt cada participant ensenyarà el seu dorsal als 
jutges que en prendran nota així com del seu temps per poder ser classificat. Serà obligatori realitzar la cursa a peu amb sabatilles 
esportives (participant i acompanyant). 
 
AQÜATLÓ MENORS 
- NATACIÓ 
Es fara un recorregut de 400 m.  
- CURSA  A PEU 
Es farà un recorregut d´uns 800 m per la sorra de la platja i el Parc de Ribes Roges que estarà asenyalat amb cons o similars desde 
davant del Xiringuito “El Tres” i fins la Plaça del Tratjo de Garbí (davant la Daurada Beach club). En aquest punt cada participant 
ensenyarà el seu dorsal als jutges que en prendran nota així com del seu temps per poder ser classificat. Serà obligatori realitzar la 
cursa a peu amb sabatilles esportives. 
 
 

AQÜATLÓ INFANTIL I POPULAR (NIVELL BÀSIC) 
- NATACIÓ 
Es fara un recorregut de 800 m.  
- CURSA  A PEU 
Es farà un recorregut aproximat de 1,5 Km per la platja i el Parc de Ribes Roges que estarà asenyalat amb cons o similars desde 
davant del Xiringuito “El Tres” i fins la Plaça del Tratjo de Garbí (davant la Daurada Beach club). En aquest punt cada participant 
ensenyarà el seu dorsal als jutges que en prendran nota així com del seu temps per poder ser classificat. Serà obligatori realitzar la 
cursa a peu amb sabatilles esportives. 
 
AQÜATLÓ POPULAR (NIVELL AVANÇAT) 
- NATACIÓ 
Es fara un recorregut de 1000 m desprès d´efectuar el primer sector de cursa a peu de 1,5 Km.  
- CURSA  A PEU 
Es faran dos trams de cursa a peu, un de 1,5 Km abans del sector de natació i un altre desprès d´uns 3 Km amb sortida davant del 
Xiringuito “El Tres” fins la Plaça del Tratjo de Garbí (davant la Daurada Beach club). En aquest punt cada participant ensenyarà el 
seu dorsal als jutges que en prendran nota així com del seu temps per poder ser classificat. Serà obligatori realitzar la cursa a peu 
amb sabatilles esportives. 
 
 

BOXES 
AQÜATLÓ INICIACIÓ 
Hi haurà una zona de boxes on un cop sortits de l´aigua el participant i l´acompanyant trobaran una cadira númerada amb el seu 
dorsal on prèviament a la sortida hauran deixat les seves sabatilles esportives que s´hauran de calçar abans de continuar la part de 
la cursa a peu. 
NOTA: 
La organització no es fa càrrec dels objectes depositats i els posibles furts o pèrdues que es puguin produïr 
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ALTRES AQÜATLONS 
Hi haurà una zona de boxes on hi haurà una cadira numerada amb el dorsal de cada participant, on prèviament a la sortida s´haurà 
deixat les seves sabatilles esportives que s´hauran de calçar abans de continuar la part de la cursa a peu. 
NOTA: 
La organització no es fa càrrec dels objectes depositats i els posibles furts o pèrdues que es puguin produïr 
 
RESULTATS 
Els resultats estaran exposats com “oficiosos” a l´arribada un cop arribat l´últim participant de la prova. en un panell a la Daurada 
Beach Club, lloc on es farà la entrega de premis. Els resultats oficials restaran a disposició dels participants per internent al web 
www.natacio.cat a l´apartat, AAOO, circuit català de travessies el dia 30 de setembre de 2013 a partir de les 16:00 h. 
 

RECLAMACIONS 
Es podran realitzar fins 30 minuts després de finalitzar la prova al director de competició que es trobarà a la zona d´arribades, per 
escrit en un formulari que estarà a disposició dels participants sota el diposit de 50 € que només seran retornats en el cas de 
prosperar favorablement al reclamant.  
 

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

Tipus participant 
 

Data 
inici inscripció 

Data 
fi inscripció 

Reclamacions 
Inscripcions 

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

16 Setembre 2013 
10:00 hores 

27 Setembre 2013 
14:00 hores 

fins 28 Setembre 2013 
11: 00 hores 

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

16 Setembre 2013 
10:00 hores 

27 Setembre 2013 
14:00 hores 

fins 28 Setembre 2013 
11:00 hores 

participants independents 16 Setembre 2013 
10:00 hores 

27 Setembre 2013 
14:00 hores 

fins 28 Setembre 2013 
11:00 hores 

 

COM CAL FER LA INSCRIPCIÓ  
CLUBS I ENTITATS AFILIATS/DES FCN-RFEN 
ALTRES CLUBS O ENTITATS NO AFILIATS/DES FCN-RFEN I NEDADORS INDEPENDENTS 
Les inscripcions per la travessia es podran formalitzar al correu electrònic cnvilanova@hotmail.com.  
En el mail s´indicaran les següents dades : 
- Travessia en la que es vol fer la inscripció. AQÜATLÓ…(INICIACIÓ, MENORS, INFANTIL, POPULAR…) 
- Nom de l´equip/club participant.  
- Nº de llicència, nom i cognoms, data naixement, club al que pertany cada component de l´equip. S´han d´incloure dels dades dels 
participants reserves. 
- Còpia del comprobant transferència bancària per l´import total de la inscripció de l´equip. (10 € cada component-total 30 € 
l´equip). 
 
Un cop enviades les dades, els participants reberan un e-mail confirmant la seva inscripció en la/es prova/es sol.icitada/es. Un cop 
feta la 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 llicència per un dia. 
No s´acceptaran inscripcions a través de qualsevol altre mitjà (telèfon, fax. etc …), ni fora dels plaços establerts. 
 
NOTA : 
L´organització no es responsabilitza de la falsetat de les dades entregades amb la inscripció, recaient tota la responsabilitat en 
el titular de les dades introduides, i sent desqüalificat en cas de produir-se. 
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DRETS D´INSCRIPCIÓ  
 

  Inscripció  realitzada entre  
16 i 27 Setembre 2013 

Inscripció mateix dia de les proves  
 28 Setembre 2013 – fins 11 hores 

Data 
Competició 

 
Aqüatló 

Llicència 
Clubs  

FCN o RFEN 

Llicència altres clubs 
federacions  

ned Independents 

Llicència 
Clubs  

FCN o RFEN 

Llicència altres 
clubs federacions  
ned Independents 

28/09/2013 Aqüatló Iniciació 4 € (*) 4 € (*) 
 

5 € (*) 5 € (*) 

28/09/2013 Aqüatló Menors 6 €  8 €  
 

7 €  8 €  

28/09/2013 Aqüatló Infantil 10 €  12 €  
 

12 €  15 €  

28/09/2013 Aqüatló Popular 
(nivell popular) 

10 €  12 €  
 

12 €  15 €  

28/09/2013 Aqüatló Popular 
(nivell avançat) 

12 €  15 €  
 

15 €  20 €  

(*) L´acompanyant no farà el pagament de la inscripció. Només ho faré el participant que s´inscriu a la prova. 
 

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

Nº DE COMPTE PER INGRESOS QUOTES:  “LA CAIXA” – 2100-3352-81-2100237169. 
 

A concepte: possar el nom/s del/s 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.  

 
TAXES ALTRES CONCEPTES 

 
Concepte 

 
import (€) 

 
Taxa pèrdua xip electrònic 

 
-- € 

 
observacions 

 
Reclamacions resultats (dipòsit) 

 
50 € 

es retornarà en cas de 
prosperar el  recurs 

 
PREMIS 
HORARI ENTREGA DE PREMIS 
Els guardons s’entregaran a l´escenari de la Daurada Beach Club a partir de les 20:00 hores.  
AQÜATLÓ INICIACIÓ 
Sentregaran medalles a tots els participants (menor i acompanyant).  
 
AQÜATLÓ MENORS 
Sentregaran medalles a tots els participants.  
 
AQÜATLÓ INFANTIL 
Sentregaran trofeus als tres primers classificats masculí i femení. 
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AQÜATLÓ POPULAR (NIVELL BÀSIC) 
Trofeus als tres primers classificats masculí i femení.  
Trofeu al primer classificat de cada categoria (absolut, màsters i veterà). masculí i femení. 
 
AQÜATLÓ POPULAR (NIVELL AVANÇAT) 
Trofeus als tres primers classificats masculí i femení.  
Trofeu al primer classificat de cada categoria (absolut, màsters i veterà). masculí i femení. 
 
 

HISTÒRIC DE GUANYADORS 
Disponible a partit del dia 30 de setembre 2013. 
 

INCIDÈNCIES 
En cas de que les condiciones de la mar i/o climatològiques siguin adverses per la competició, es buscarà un recorregut 
alternatiu,  només si la seguretat dels participants ho permet, amb els vist-i-plau de les autoritats competents i acceptació del 
director de la competició. En cas de suspensió de la prova aquesta es celebraria el dia 29 de setembre a partir de les 10:00 h 
hores. 
 
 

CONTACTES  
 

TELÈFON: 659.55.14.61 / MAIL: cnvilanova@hotmail.com  
WEB: www.clubnataciovilanova.cat / www.vilanova.cat/natacio.cat  / www.natacio.cat 

 

ALTRES 
La participació en qualsevol de les proves suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present reglament. 
Qualsevol reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà 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 la organització, 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 que puguin patir els participants. Pels menors d´edat, el pare, 
mare o tutor legal serà qui es faci càrrec de les responsabilitats. 

 
 
 

Actualització: 10 Setembre 2013 

Vilanova i la Geltrú, 10 de Setembre de  2013 


