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DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ
La IV TRAVESSIA FESTA AL MAR NEDANT CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS 3x2.0 es troba inclosa en el calendari 
oficial d´aigües obertes de la FCN per la temporada 2017/2018 i és puntuable pel Circuit català de travessies d´estiu 2018 de 
la FCN. 

PARTICIPACIÓ 
NEDADORS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA DE NATACIÓ Ó D´AIGÜES OBERTES (ANUAL) 
Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència anual per la temporada (2017-18) o llicència d´Aigües obertes per la 
temporada (2017-18), en vigor, tramitada a la FCN individualment o per un club afiliat a la Federació Catalana de Natació.  
També i podran participar esportistes amb llicència anual en vigor per la temporada (2017-18) 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 temporal ó per un dia d´aigües obertes (només vàlida per 
nedadors/es màsters) expedida per la Federació Catalana de Natació a través d´un club adscrit a aquesta federació.  
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S´acceptarà la participació d´esportistes independents o d´altres federacions esportives que sol.licitin tramitar la llicència 
d´aigües obertes per un dia (només vàlida per nedadors/es màsters), a través del club organitzador en el moment de 
formalitzar la seva inscripció per qualsevol de les travessies (absoluta, general ó màsters).  

LIMITACIONS MÀXIMES DE PARTICIPACIÓ 

IV TRAVESSIA FESTA LA MAR NEDANT CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS - 3 x 2.0 (2004 i anteriors) 

Data Prova 
Hora

Sortida 
Inici recorregut

(lloc sortida) 
Fi recorregut
(lloc arribada) 

Límit
participació 

Casquet 
bany 

Sistema
Crono 

29/07/2018 

Contra-rellotge

IV Travessia Festa 
al Mar Nedant 

per Equips 

Contra-rellotge

1r equip
10: 15 h 

2n equip... 
+ 1 min...

Vilanova Geltrú 

Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

Vilanova Geltrú 

Xiringuito “El Zero” 
(Platja Adarró)

30 Equips 
(3 ned x equip) 

(90 nedadors)

color 
(M) 

Manual 

CATEGORIES DE LA PROVA 
   
 IV TRAVESSIA FESTA LA MAR NEDANT PER EQUIPS CONTRA-RELLOTGE 3x2.0 (2004 i anteriors) 

Travessia Categoria 
Cat

(codi) 
Homes

(nascuts) 
Dones

(nascudes) 
Mixtes

(nascuts/des) 
Distància

(m/Km) 
Temps límit
realització 

Travessia
Contra-rellotge General ABSO 2004 i anteriors 2004 i anteriors 2004 i anteriors 2 Km 

(45´)
45 minuts 

Travessia General: La participació dels nedadors d´aquesta travessia és compatible amb la participació en el 9è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA 
DAURA-EL GARRAF (7,5 Km). i la posterior participació en qualsevol de les travessies de 2 Km de la XXXIX TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ del Bloc C. El dorsal assignat serà el mateix per totes les proves. 

(Veure reglament 9è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA-EL GARRAF als webs www.clubnataciovilanova.cat, i www.aquatics.cat). 
(Veure reglament XXXIX TRAVESSIA NEDANT PLATJA VILANOVA I LA GELTRÚ del www.clubnataciovilanova.cat, www.vilanova.cat i 
www.aquatics.cat). 
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INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ: 
Per participar en el IV Travessia Festa al Mar Nedant Contra-rellotge per equips 3x2.0  

CATEGORIES 
-     S´haurà  d´haver nascut  en alguna  de  les  edats  que conformen les categories Absoluta, Junior-1, Junior-2, Infantil ó 
màsters i estar en disposició de la llicència territorial anual de la Federació Catalana de Natació ó de qualsevol federació 
territorial afiliada a la Real Federación Española de  Natación en la especialitat de NATACIÓ i estaments ESPORTISTA ó       
MÀSTERS  per  la  temporada  2017 / 2018 ó d´un dia (nomès categories màsters tramitada i acceptada per la Federació      
Catalana de Natació). 
      

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. 

En el cas dels equips mixtes es podran tenir 2 reserves R1 i R2 (un per 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 el dia 30 de Juny a les 12:00 hores. 

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 web del C.N. Vilanova www.clubnataciovilanova.cat 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.  

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 completi el recorregut. 

TEMPS FINAL DE L´EQUIP 
El temps final de l´equip serà el que aconsegueixi el tercer component en completar el recorregut. 



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

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

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

                                                      29 de Juliol de 2018   CIRCUIT CATALÀ TRAVESSIES ESTIU FCN 2018 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
�

www.clubnataciovilanova.cat 
cnvilanova@hotmail.com 

�

ORDRES DE SORTIDA 
L´ordre de sortida serà per gènere: 1r equips femenins, 2n els equips mixtes i finalment els equips masculins. 

RECORREGUT 
S´adjunta al present reglament. Serà el mateix que la Travessia General, Joves i Màsters del Bloc C de la XXXIX TRAVESSIA 
NEDANT LA PLAJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

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. 

FORMALITZACIÓ D´INSCRIPCIONS 
COM CAL FER LA INSCRIPCIÓ  
S´omplirà i enviarà escanejat el formulari d´inscripció annexe al present reglament juntament amb el comprovant d´inscripció 
dels drets d´inscripció 

Les inscripcions per la travessia IV Travessia Festa al Mar nedant Contra-rellotge per equips 3x2.0 
 es podran formalitzar enviant un e-mail a : 

cnvilanova@hotmail.com

La inscripció a la travessia és personal, 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 
inscripció. 
NOTA 
No s´acceptaran inscripcions a través de qualsevol altre mitjà (telèfon, fax. etc …), ni fora dels plaços establerts. 

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 desqualificat l´equip del nedador/a afectat en cas de 
produir-se. 

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 

02/03/2018 
10:00 hores 

26/07/2018 
20:00 hores 

fins 27/07/2018 
20:00 hores 

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

02/03/2018 
10:00 hores 

26/07/2018 
20:00 hores 

fins 27/07/2018 
20:00 hores 

Participants independents 02/03/2018
10:00 hores 

26/07/2018
20:00 hores 

fins 27/07/2018
20:00 hores 

La organització podrà tancar el procès d´inscripció prèviament al dia i hora especificats en l´anterior quadre si ho considera 
oportú per motius de seguretat sense arribar al límit de participants, o per arribar amb anterioritat al màxim nº de participants. 

PUBLICACIÓ LLISTAT OFICIAL D´INSCRITS  
El dia 27 de Juny a partir de les 22:00 h es publicaran els llistats definitius d´inscrits per travessia amb el dorsal assignat 
al web del Club Natació Vilanova – Pestanya TRAVESSIA NEDANT CONTRA-RELLOTGE. 

www.clubnataciovilanova.cat  

NO S´ACCEPTARAN NOVES INSCRIPCIONS PER LA TRAVESSIA  
EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ 
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QUADRE DRETS D´INSCRIPCIÓ  

FASE INCRIPCIÓ - 1: 
Inscripció  02/03/2018 i 22/07/2018 

FASE INSCRIPCIÓ - 2: 
Inscripció 23/07/2018 al 26/07/2018 

Data 

Competició

Travessia 

Llicència
Clubs 

FCN-RFEN

Llicència 
altres federacions 

Ned Independents 

Llicència
Clubs 

FCN-RFEN

Llicència 
altres federacions 

Ned Independents 

29/07/2018 
(Contra-rellotge) 

3 x 2 Km

IV Travessia 
Contra-rellotge  Equips 

12 € 
per nedador de l´equip

27 €
per nedador de l´equip

15 € 
per nedador de l´equip

30 €  
per nedador de l´equip

NOTA:  
A l´hora de fer les transferències dels drets d´inscripció s´haurà de fer el dels tres components de l´equip en un únic pagament.  

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 devolució de l´import dels drets 
d´inscripció o/i llicència per un dia. 

En el cas condicions climatològiques adverses o qualsevol altre contratemps (fortes corrents, forts vents, etc...) la organització 
es reserva el dret de modificar o fins i tot la suspensió definitiva de la prova per una major seguretat dels participants.  

Es retornarà el 40 % de l´import de la inscripció per via transfrència bancària en les dates que oportunament es 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-mail de contacte 
cnvilanova@hotmail.com. 

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

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

DESPESES PER ALTRES CONCEPTES 
Concepte Import (€) 

Taxa pèrdua xip electrònic 10 € 
(quan es disposi)

Observacions 

Reclamacions resultats (dipòsit) 50 € es retornarà en cas de prosperar el  recurs
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CHECK-IN 

MARCATGE DORSAL
La organització marcarà el dorsal 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 les platges de Cunit centre.   
Es recomana als participants arribar amb molta antel.lació per evitar aglomeracions i no posar-se cap substància protectora a 
la pell abans de passar aquest tràmit. 

La organització podrà sol.licitar si ho creu convenient la presentació del DNI, passaport, NIF o NIE en el moment de fer el 
check-in. 

NO ES DISPOSARÀ de serveï de guardaroba. 

CASQUET DE BANY I ULLERES DE NATACIÓ
El casquet de bany entregat serà d´us obligatori per una millor identificació i per motius de seguretat. També es recomana l´us 
d´ulleres de natació i vaselina per evitar rascades. 

HORARIS DE SORTIDA 
En el següent quadre es pot veure les distribució d´horaris i marcatge de la travessia:  

IV TRAVESSIA FESTA LA MAR NEDANT CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS - 3 x 2.0 (2004 i anteriors)

Data Travessia Hora estimada 
inici marcatge dorsal 

Hora estimada 
fi marcatge dorsal 

Hora sortida 
estimada 

29/07/2018 
(Contra-rellotge) 

3 x 2 Km

IV Travessia Festa al Mar nedant 
Contra-rellotge per Equips 

08:30 h 
(homes+dones-mixtes) 

09:50 h 
(homes+dones+mixtes) 

10:20 h 
(dones+mixtes+homes) 

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  per  escrit  davant  del   jutge   àrbitre i del  director  de  competició,  
fins 30 minuts  desprès de l´arribada de  l’últim participant de la prova i un dipòsit de 50 € (només seran retornats en 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). 

PUNT DE TROBADA
El lloc de trobada per la sortida i arribada per totes les travessies estarà situat a la Platja d´Adarró de Vilanova i la Geltrú, al 
Xiringuito “El Zero”. El passeig marítimi finalitza just darrera del punt de sortida. 

LA PROVA
- La travessia tindrà el punt de sortida a la Platja d´Adarró, al canal navegable situat davant el Xiringuito “El Zero”, passant 
durant la prova per darrera de la estàtua de la Païsifae, Canal de nado situat al llarg de la Platja de Ribes Roges d´anada-
tornada i arribada de nou al mateix punt de la sortida. Cada component de l´equip haurà de completar els 2 Km de la 
Travessia. 
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CASQUET DE BANY
El casquet de bany entregat serà d´us obligatori per una millor identificació i per motius de seguretat.   

ACCÈS A LA PRE-CAMBRA SORTIDA 
La entrada a la pre-cambra de sortida es produirà a la Platja d´Adarró davant del Xiringuito “El Zero” 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. 

LA SORTIDA 
La sortida i arribada de la prova serà a la Platja d´Adarró, davant del Xiringuito “El Zero”  
L´inici de la prova serà a les 10:20 hores. La sortida del primer equip s´estableix per les 10:21 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 inicialment. 

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. 

S´avisarà mitjançant el jutge de sortides que resten 3, 2 i 1 minuts per donar la sortida de la prova del primer equip. A partir de 
la sortida del primer equip, sortirà un equip cada minut. 

Quan quedi un minut per la sortida de cada equip avançarà una posició a la cambra de sortides 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. 

La sortida es realitzarà des de terra, i 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.  
   

ZONA ARRIBADES 
La zona d’arribades estarà situada a la Platja Adarró (Vilanova i la Geltrú) davant del Xiringuito “El Zero”, estarà degudament 
senyalitzada amb un canal d´entrada i un arc inflable o banderoles publicitàries de l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Un cop arribat cada participant ensenyarà el seu número identificatiu marcat a l´esquena del que un membre del jurat en 
prendrà nota.  
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TANCAMENT CONTROL D´ARRIBADES
El control d´arribades de les travessies restarà tancat un cop hagi transcorregut el temps límit establert per completar el 
recorregut, (veure quadre punt PARTICIPACIÓ). El temps comptarà a partir del moment que es  doni el senyal de sortida de 
cada prova. 
Els nedadors que s´excedeixi clarament del temps límit establert per realitzar la prova seran obligats a abandonar constant en 
els resultats de la prova sense lloc i temps en concepte de fora de control (FC). 

La organització es reserva el dret conjuntament amb el jurat de la prova per fer abandonar a un participant que mostri signes 
clars de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent de nado o presenti qualsevol símptoma anòmal 
que impedeixi nedar amb normalitat. 

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

UTILITZACIÓ BANYADORS 
La utilització de banyadors quedarà regulada segons les normatives FINA en vigor per les proves d´aigües obertes.
No s´autoritzarà a participar en les diferents travessies a cap participant  amb  banyadors  no  homologats en les llistes oficials 
de la FINA.       
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=2289:speedo&catid=304:fina-approved-
swimwear&Itemid=1006
Queda totalment prohibit l´us de banyadors de neoprè o similars.
La violació d´algun d´aquests punts suposarà la immediata desqüalificació  del  participant infractor per part dels membres del 
jurat. 

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

CLASSIFICACIONS I RESULTATS 
CLASSIFICACIONS
Els equips participants, per poder ser classificats hauran de finalitzar la travessia sense ser desqualificat o retirat i el dorsal 
registrat dels tres components pels jutges a  l´arribada. 
Es confeccionaran classificacions generals,independents per gènere (masculí, femení i mixtes),  

ALTRES 
Paral.lelament es farà una classificació individual masculina i una altre femenina que serà vàlida pel Circuit Català de 
travessies d´Estiu 2018 de la Federació Catalana de Natació. 
NOTA: 
Queden exclosos d´aquesta classificiació els participants que nedin el 9è PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA-EL GARRAF als qui els hi serà 
convalidat el temps aconseguit en la TRAVESSIA GENERAL, JOVES o MÀSTERS de la XXXIX TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ per la classificació dels equips de la IV TRAVESSIA FESTA AL MAR NEDANT CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS - 3x2.0

RESULTATS 
Els confeccionaran resultats generals, independents per gènere (masculí, femení i mixtes). 

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.cat i www.aquatics.cat, a 
l´apartat de TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  el dimarts 31 de Juliol a partir de les 16:00 
hores. 
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ENTREGA DE PREMIS 

S´entregaran els següents premis: 

IV TRAVESSIA FESTA AL MAR NEDANT CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS - 3 x 2.0  
Es farà entrega de medalles als tres components dels tres primers equips classificacts per gènere (masculí, femení i mixtes). 

Els guardons s’entregaran a l´area de premiació situada a la rampa d´accès a la platja d´Adarró ”. 

HORARI I LLOC
Data Travessies 

hora estimada
entrega premis 

29/07/2018 

9è Premi Gran Fons nedant Costa Daurada-Garraf, 7,5 Km
IV Travessia Festa al Mar Nedant Contra-rellotge per Equips - 3x2.0 

XXXIX Travessia nedant Platja Vilanova i la Geltrú  

Lloc: PLATJA ADARRÓ - XIRINGUITO “EL ZERO”

A partir 13:30 hores 

HISTÒRIC DE GUANYADORS 
Veure quadres històrics de guanyadors annexes al present reglament.

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. 

CONTACTES  

telèfon contacte: 616.05.49.80  

www.clubnataciovilanova.cat  /  www.aquatics.cat  /  www.vilanova.cat 

e-mail: cnvilanova@hotmail.com / Facebook: Travessia Nedant Platja Vilanova 
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ALTRES
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 inclemències meteorògiques 
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 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 que puguin patir els participants i convenen en no denunciar ni iniciar ninguna 
reclamació de responsabilitat civil a les parts citades. Pels menors d´edat, el pare, mare o tutor legal serà qui es faci càrrec de 
les responsabilitats. 

Les prediccions del temps, previsió de l´estat de la mar i temperatura de l´aigua en diferents punts dels recorreguts pel dia de 
les curses, 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 la  IV TRAVESSIA FESTA AL MAR NEDANT 
CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS 3x2.0 que puguin apareixen en d´altres pàgines web profesionals, amateurs i xarxes 
socials no oficials que no hagin estat autoritzades expressament pel Club Natació Vilanova o/i l´Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.   

http:// www.clubnataciovilanova.cat 

Vilanova i la Geltrú, 19 de Juny de 2018
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FORMULARI OFICIAL INSCRIPCIÓ TRAVESSIA 
NOM DE L´EQUIP PARTICIPANT 

�

�

e-mail contacte:                                                telèfon contacte:         

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT - 1 

NOM I COGNOMS                                                                                                                    

ANY NAIXEMENT                                             SEXE (HOME/DONA)                    CATEGORIA 
(espaï reservat per la organització) 

Nº LLICÈNCIA / DNI - NIE                                 CLUB / INDEPENDENT

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT - 2 

NOM I COGNOMS                                                                                                                    

ANY NAIXEMENT                                             SEXE (HOME/DONA)                    CATEGORIA 
(espaï reservat per la organització) 

Nº LLICÈNCIA / DNI - NIE                                 CLUB / INDEPENDENT

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT - 3 

NOM I COGNOMS                                                                                                                    

ANY NAIXEMENT                                             SEXE (HOME/DONA)                    CATEGORIA 
(espaï reservat per la organització) 

Nº LLICÈNCIA / DNI - NIE                                 CLUB / INDEPENDENT

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT RESERVA- (R1) 

NOM I COGNOMS                                                                                                                    

ANY NAIXEMENT                                             SEXE (HOME/DONA)                    CATEGORIA 
(espaï reservat per la organització) 

Nº LLICÈNCIA / DNI - NIE                                 CLUB / INDEPENDENT

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT RESERVA- (R2) 

NOM I COGNOMS                                                                                                                    

ANY NAIXEMENT                                             SEXE (HOME/DONA)                    CATEGORIA 
(espaï reservat per la organització) 

Nº LLICÈNCIA / DNI - NIE                                 CLUB / INDEPENDENT
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TRAVESSIA EN LES QUE ES DESITJA PARTICIPAR 
(Marcar amb una "X" la travessia en la que es desitja participar) 

TRAVESSIA CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS - 3x2.0 Km 

   TRAVESSIA CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS - 3x2.0 Km (nascuts/des 2004 i anteriors) 
   

SIGNATURES PARTICIPANTS 

SIGNATURA PARTICIPANT - 1                                                  
                                                                                                  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)        

SIGNATURA PARTICIPANT - 2                                                  
                                                                                                  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)       

SIGNATURA PARTICIPANT - 3                                                 
                                                                                                  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)       

SIGNATURA PARTICIPANT - R1                                                 
                                                                                                  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)       

SIGNATURA PARTICIPANT - R2                                                 
                                                                                                  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 FESTA AL MAR NEDANT CONTRA-
RELLOTGE PER EQUIPS.
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TIMING ESTIMAT DE LA COMPETICIÓ

Lloc: Platja d´Adarró (Xiringuito “El Zero”) 

08:30 h – INICI MARCATGE PARTICIPANTS TRAVESSIA CONTRA-RELLOTGE EQUIPS 3 X 2.0 

09:50 h -  FI MARCATGE PARTICIPANTS TRAVESSIA CONTRA-RELLOTGE EQUIPS 3 X 2.0 

10:05 h – ACCÈS EQUIPS A LA CAMBRA DE SORTIDES 

10:20 h – SORTIDA TRAVESSIA CONTRA-RELLOTGE EQUIPS 3 X 2.0   

11:20 h - PREVISIÓ ARRIBADA ÚLTIM EQUIP TRAVESSIA CONTRA-RELLOTGE EQUIPS 3 X 2.0  

13:30 h - ENTREGA DE TROFEUS I MEDALLES


