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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. 
 

TRAVESSIES NEDANT 
TRAVESSIA NEDANT CONTRA‐RELLOTGE PER EQUIPS 3 x 2.0 

 
I TRAVESSIA NEDANT CONTRARELLOTGE PER EQUIPS 3 x 2.0 
 
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 TRAVESSIA NEDANT  
CONTRARELLOTGE PER 

EQUIPS 3 x 2.0 

 
15:30 h 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 
      Xiringuito 3 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 

Xiriniguito 3 

 
30 equips  

 
Color ? 

 
(M)  

manual 

 
 

PARTICIPACIÓ 
Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual en vigor tramitada a través d´un club afiliat a la FCN o per un club 
afiliat a una Federació Territorial de Natació que pertanyi a la RFEN per la temporada (2012‐13). També seran vàlides les llicències 
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 independents o 
d´altres federacions esportives a qui se´ls hi tramitarà la llicència per un dia.  (només a partir de 18 anys). 
 

Travessia Categoria Cat 
(codi) 

Homes 
(nascuts) 

Dones 
(nascudes) 

Distància 
(m/Km) 

Marca Mínima Temps límit 
realització 

Per equips 
2.0 

Absoluta  ABS‐ 2000 i anteriors 2000 i anteriors 2 Km 
(persona) 

No n´hi ha (45´) 
45 minuts 

La participació dels nedadors d´aquesta travessia és compatible amb la posterior participació en la TRAVESSIA ´CONTRA‐RELLOTGE PER EQUIPS 
diferents aqüatlons populars INFANTIL, POPULAR NIVELL BÀSIC ó NIVELL AVANÇAT (Bloc C) 
 

FUNCIONAMENT DE LA COMPETICIÓ 
COMPOSICIÓ DELS EQUIPS 
Els equips estaran composats per tres components. No és necesari que tots els components de l´equip pertanyin al mateix club. 
Els equips podran ser masculins, femenins o mixtes. Els equips mixtes podran entar composats per 2 homes i una dona o dos 
dones i un home. 
El nom de l´equip haurà de ser el del club, si tots els seus components pertanyen a la amteixa entitat o en el cas que hi hagin 
components de diferents clubs a l´hora de fer la inscripció se li donarà un nom al grup que serà d´algun motiu relacionat amb el 
mar o les aigües obertes. 
Cada equip masculí o femení podrà inscriure un/a participant com a reserva del mateix sexe de l´equip participant (R1), que només 
podrà actuar en el cas que falti un membre de l´equip titular. El canvi és podrà fer fins el moment de passar per la cambra de 
sortides, informant al jutge que es trobarà en aquell lloc. 
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En el cas dels equips mixtes es podran tenir 2 reserves R1 i R2 (un de cada gènere). Els canvis només es podran fer pel mateix 
gènere del participant substituït.  
Cada participant només podrà estar inscrit com a titular o suplent en un sol equip. 
 
SORTEIG ORDRE DE SORTIDA DELS EQUIPS 
El sorteig per establir l´ordre de sortida de cada equip serà a les 11:00 hores a la terrassa o a la sala social del Club Nàutic Vilanova 
(Escullera de Ponent, s/n‐junt al passeig marítim). 
El sorteix es realitzarà introduint en una urna les boles amb els noms dels equips i en altres tres urnes les boles amb tants ordres 
de sortida com equips participants per gènere. 
El resultat del sorteig restarà exposat al recinte de la Daurada Beach Club i en el punt de sortida. 
NOTA: En el cas que algun equip compti amb algun/s component/s de l´equip d´aigües obertes de la RFEN aquest sortirà en últim 
lloc del gènere al que pertany l´equip en el que hi participa/n.  
 
BREAFING EXPLICATIU 
Un cop celebrat el sorteig dels equips i en el mateix lloc es farà una explicació del recorregut i funcionament de la competició. 
 
SORTIDES DELS EQUIPS 
La sortida dels equips serà amb una diferència de 1 minut entre cadasqun d´ells. 
 
TEMPS LÍMIT PER COMPLETAR EL RECORREGUT 
Cada equip disposarà d´un temps límit de 45 minuts (45´) per tal que el seu últim component arribi a la meta. 
 
TEMPS FINAL DE L´EQUIP 
El temps final de l´equip serà el que aconsegueixi el tercer component en completar el recorregut. 
 
ORDRES DE SORTIDA 
L´ordre de sortida serà per gènere: 1r equips femenins, 2n equips mixtes i finalment els equips masculins. 
 
BANYADORS 
Per aquesta prova només seran vàlids els banyadors homologats per FINA en aigües obertes. No seran vàlids els banyadors de 
neoprè, surf, vela o similars. 
 
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 a davant del Xiringuito “El Tres” a partir de les 14:00 hores i fins les 15:00 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 Travessia Hora estimada 
inici marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi marcatge dorsal 

Hora estimada  
sortida 

28/09/2013 
 

Travessia nedant 
Contra‐rellotge per 

equips 3 x 2.0 

Davant “El Tres” 
14:00 h 

 

Davant “El Tres” 
15:00 h 

 

Davant Xiri “El tres”   
15:30 h 

dones,mixtes, homes 
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ACCÈS A LA PRE‐CAMBRA SORTIDA 
La entrada a la pre‐cambra de sortida es produirà a la Platgja de Ribes Roges davant del Xiringuito “El Tres” quan restin 20 minuts 
per la sortida del primer equip. Quan restin 10 minuts per l´hora d´inici de la prova en aquest mateix lloc es farà la crida dels quatre 
primers equips participants moment en que comprobarà el correcte marcatge, banyadors i la composició de l´equip per tal que 
puguin passar a la cambra de sortides. En aquest punt de la pre‐cambra de sortides s´ha d´avisar al jutge encarregat dels posibles 
canvis de la composició inicial per manca d´algun membre de l´equip o substitució per algun reserva. La entrada a la cambra de 
sortides del 5è equip (segons ordre del sorteig) es farà quan s´hagi donat la sortida al primer equip i així succesivament cada 
minut. 
 
ACCÈS A LA CAMBRA DE SORTIDES 
La entrada a la cambra de sortides es farà per equips. Hi romandran un màxim de quatre equips. Hi hauran unes cadires separades 
per fileres de 3 components disposades inicialment pels equips nº 2, 3 i 4. L´equip femení nº 1 restarà de peu esperant el torn de 
sortida. En quan surti el primer equip, el 2n, 3r i 4t equip canviaran de fila de cadires endavant, l´equip número 5 entrarà en aquest 
moment a la cambra de sortides i així succesivament cada vegada que es doni la sortida a un equip. 
 

SORTIDA 
La sortida i arribada de la prova serà a la Platja de Ribes Roges, davant del Xiringuito “El Tres” situat davant del Parc de Ribes 
Roges. 
L´inici de la prova serà a les 15:30 hores. La sortida del primer equip s´estableix per les 15:31 hores i així succesivament amb un 
minut de diferència fins l´últim equip. 
En el cas que un equip es presenti tard a la sortida es permeterà la seva sortida en quan els jutges o considerin oportú juntament 
amb un altre equip comptabilitzant el temps perdut desde l´hora de sortida que tenien previst. 
En el cas que no es presenti algun component de l´equip aquest podrà participar peró no constarà cap temps ni classificació en els 
resultats. 
Quan quedi un minut per la sortida de cada equip es presentarà el mateix i quan restin 10 segons el jutge de sortides donarà en 
veu alta el compte enrrere 10, 9, 8, 7...3, 2, 1 i donarà la sortida amb xiulet o amb un estri estident. 
  
RECORREGUT 
Es fara un recorregut de 2000 m donant una volta a un circuit en forma de rectangle. Disponible a partir del dia 18 de Setembre. 
  
 

ARRIBADA 
L´arribada estarà senyalitzada amb un arc imflable. En aquest punt cada participant ensenyarà el seu dorsal als jutges que en 
prendran nota així com del seu temps. El temps de l´ultim component de l´equip serà qui marcarà el temps oficial. 
 

PANELL INFORMATIU 
A l´arribada hi haurà un panell on s´aniran actualitzant les posicions d´arribada a mida que vagin finalitzant el recorregut els equips 
separats per gèneres. 
 

RESULTATS 
Els resultats estaran exposats com “oficiosos” a l´arribada un cop arribat l´últim participant de la prova. Els resultats oficials 
estaran disponibles 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.  
 

ALTRES 
Addicionalment es farà una classificació individual masculina i una altre femenina que serà vàlida pel circuit català de travessies 
d´estiu 2013 de la Federació Catalana de Natació. 
INSCRIPCIÓ 
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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. TRAVESSIA CONTRA‐RELLOTGE 
‐ 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. 

 
 

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 

 
Travessia 

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 
 

Travessia contra‐rellotge 
per equip 3 x 2.0 

10 € ‐ persona 27 € ‐ persona 
inclou llicència 1 dia 

12 € ‐ persona 30 € ‐ persona 

 
(*) 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.  
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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.  
Sentregaran medalles als tres primers equips classificats masculí, femení imixtes.  
Trofeu al nedador i nedadora que aconsegeixi el millor temps individual de la travessia. 
 
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 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 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 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 
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TRAVESSIA NEDANT POPULAR 800 m 
I TRAVESSIA POPULAR NEDANT 800 m 
 
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 
 

(Bloc A) 

I TRAVESSIA POPULAR 
NEDANT ‐ 800 m 

 
17:45 h (*) 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 
      Xiringuito 2 

Vilanova Geltrú 
Platja Ribes Roges 

Xiriniguito 1 

50 
participants  

 
Color  

 
(M)  

manual 
(*) Simultaneament es donarà la sortida als participants dels aqüatlons populars INFANTIL i GENERAL‐NIVELL BÀSIC.  
 

PARTICIPACIÓ 
Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual en vigor tramitada a través d´un club afiliat a la FCN o per un club 
afiliat a una Federació Territorial de Natació que pertanyi a la RFEN per la temporada (2012‐13). També seran vàlides les llicències 
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 independents o 
d´altres federacions esportives a qui se´ls hi tramitarà la llicència per un dia.  (només a partir de 18 anys). 
 

Travessia Categoria Cat 
(codi) 

Homes 
(nascuts) 

Dones 
(nascudes) 

Distància 
(m/Km) 

Marca Mínima Temps límit 
realització 

Popular Absoluta  ABS‐ 2000 i anteriors 2000 i anteriors 800 m No n´hi ha (20´) 
20 minuts 

 

BREAFING EXPLICATIU 
A les 11:30 hores un cop celebrat el sorteig dels equips i en el mateix lloc es farà una explicació del recorregut i funcionament de la 
competició. 
 
TEMPS LÍMIT PER COMPLETAR EL RECORREGUT 
Cada partiicpant disposarà d´un temps límit de 20 minuts (20´) per tal de completar el recorregut. 
 
BANYADORS 
Per aquesta prova només seran vàlids els banyadors homologats per FINA en aigües obertes. No seran vàlids els banyadors de 
neoprè, surf, vela o similars. 
 
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 “El Tres”a partir de les 16:00 hores i fins les 17:00 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 Travessia Hora estimada 
inici marcatge dorsal  

Hora estimada  
fi marcatge dorsal 

Hora estimada  
sortida 

28/09/2013 
 

Travessia popular 
nedant 800 m 

Xiringuito “El Tres” 
16:00 h 

 

Xiringuito “El Tres” 
17:00 h 

 

Davant Xiri “El Dos”   
17:45 h 

Dones I homes 
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SORTIDA 
La sortida de la prova serà a la Platja de Ribes Roges, davant del Xiringuito “El Dos”.  
L´inici de la prova serà a les 17:45 hores conjuntament amb els participants de les aqüatlons infantil i popular nivell bàsic. 
 

RECORREGUT 
Es fara un recorregut de 800 m en forma de U davant de la façana. Disponible a partir del dia 18 de Setembre. 
  

ARRIBADA 
L´arribada estarà senyalitzada amb un arc inflable davant del Xiringuito “El Tres”. En aquest punt cada participant ensenyarà el 
seu dorsal als jutges que en prendran nota així com del seu temps per poder ser classificat.  
 

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. TRAVESSIA POPULAR 800 m 
‐ 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 

 
Travessia 

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 
 

Travessia popular nedant 
800 m 

8 € ‐ persona 12 € ‐ persona 
 

12 € ‐ persona 15 € ‐ persona 

 
(*) 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.  
Sentregaran trofeus als tres primers classificats 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 11:45 hores. 
 
CONTACTES  

 
TELÈFON: 659.55.14.61 / MAIL: cnvilanova@hotmail.com  

WEB: www.clubnataciovilanova.cat / www.vilanova.cat/natacio.cat  / www.natacio.cat 
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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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


