XXXII TRAVESSIA LOCAL DE NATACIÓ
TROFEU ENRIC BADOSA - 13 d’agost de 2017

REGLAMENT
1 PARTICIPACIÓ I CATEGORIES
1.1

La participació és gratuïta i està oberta a tothom, encara que només optaran a premi
aquells participants que siguin nascuts o estiguin empadronats a la Vila de Roses.

1.2 Les inscripcions es realitzaran exclusivament de manera anticipada del 24 de juliol a l’ 11
d’agost de 2017 (a les 15h). Es realitzaran online a través del web de la Piscina Municipal de
Roses (www.piscinaroses.cat) o de forma presencial a la mateixa instal·lació (carretera del
Mas Oliva s/n, telèfon 972 45 97 60).
1.3

En el formulari online cal omplir tots els camps que són obligatoris. Els menors d’edat, a
més, hauran de descarregar-se l’autorització (en el mateix formulari) i portar-la
degudament omplerta el dia de la prova.

1.4

Els dorsals (xips electrònics amb “velcro”) s’entregaran el mateix dia de la competició en
una carpa situada entre els dos espigons de la riera Ginjolers des de les 10:00h fins a les
10:45h. És molt important recollir el xip puntualment per tal de no entorpir el correcte
desenvolupament de la prova. L’organització els recollirà tan bon punt s’arribi a la platja i
s’hagi superat el punt de control.

1.5

Qualsevol persona que prengui la sortida a la travessia cal que estigui inscrit i dugui el
corresponent xip, encara que sigui acompanyant d’un altre nedador.

1.6

El xip s’ha de col·locar al turmell. Tot participant que arribi sense xip a la meta o amb
aquest mal col·locat serà desqualificat.

1.7

Les categories estaran formades pels nedadors amb les edats que es comprenguin entre el
dia 1 de gener del primer any de la taula següent i el dia 31 de desembre del segon.
Categoria
Aleví
Infantil
Júnior
Absolut
Màster
Sènior
Veterà

1.8

Anys naixement
2005 i posteriors
2004-2003
2002-2001
2000-1988
1987-1972
1971-1962
1961 i anteriors

Totes aquestes categories participaran en el mateix recorregut.
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2 RECORREGUT
2.1

La distància del recorregut és de 700 metres, aproximadament.

2.2

El recorregut consistirà en donar la volta als dos espigons de la Riera Ginjolers, sortint de la
Platja de la Punta i arribant a la Platja de Nova. Gràficament:

3 SORTIDA I ARRIBADA
3.1

La sortida es donarà puntualment a les 11:00h del matí, mitjançant un senyal acústic i
visual.

3.2

La sortida es durà a terme des de la Platja de la Punta, dins la zona degudament
senyalitzada amb tanques.

3.3

L’arribada serà a la Platja Nova i caldrà passar per sota de l’arc de meta situat a la sorra.

3.4

Amb el sistema de control per xip electrònic que s’utilitza, és necessari passar per sobre de
l’estora registradora que estarà situada a la sorra de la platja per tal d’aturar el temps. Així,
tot i que acabeu de nedar, haureu de passar el més ràpid possible per sobre l’estora per
aturar el vostre registre. Recordeu que cal col·locar el xip al turmell.
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4 PROHIBICIONS
4.1

Queda totalment prohibit remolcar-se en una embarcació o en una altra persona, agredir a
un altre nedador o desobeir a un membre de l’organització. En aquests casos el participant
quedaria desqualificat immediatament.

4.2

Està permès utilitzar banyador de cos sencer, sempre que sigui sense mànigues i arribi fins
als turmells.

4.3

No està permès nedar amb neoprè ni utilitzar cap tipus de material com aletes,
manyoples...

4.4

És estrictament obligatori retornar el xip electrònic a l’organització un cop acabada la cursa.

5 PREMIS
5.1

Tindran trofeu els tres primers classificats de cada categoria (masculí i femení), el primer
classificat absolut, el participant més veterà i el més jove. Tot i quedar entre les posicions
premiades, només rebran el trofeu aquelles persones EMPADRONADES i/o NASCUDES a
Roses.

5.2

El premi per al participant més jove i més veterà, s’adjudicarà a aquelles persones que
acabin la travessia pels seus propis mitjans (sense ajudes externes).

5.3

L’entrega de trofeus s’efectuarà quan el comitè organitzador hagi revisat i validat tots els
resultats.

5.4

Si un participant perd el seu dorsal (xip) perdrà tota opció a classificació i a premi en el cas
que li correspongui.

5.5

Totes les reclamacions que puguin sorgir s’hauran d’expressar per escrit (a través del model
que proporcionarà l’organització) una vegada hagin arribat tots els nedadors. Es donarà un
temps màxim de 10 minuts, abans de l’entrega de trofeus i després de la publicació dels
resultats en el plafó corresponent, per presentar les reclamacions. Passat aquest temps no
seran acceptades.
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6 MINI TRAVESSIA
6.1

Per a tots els nedadors i nedadores que la distància de 700 metres sigui excessiva per la
seva edat o nivell, s’organitzarà la MINI TRAVESSIA.

6.2

La MINI TRAVESSIA tindrà un recorregut aproximat d’uns 200 metres, i el moment de
sortida serà just després de l’acabament de la Travessia Local (700 metres).

6.3

Consistirà en fer 100 metres d’anada, voltar un boia i fer la tornada (100 metres més).

6.4

A la MINI TRAVESSIA es permetrà la participació amb material auxiliar de flotació (braçals,
xurro...). En aquests casos, però, els participants hauran d’anar acompanyats d’un adult.

6.5

Per participar a la MINI TRAVESSIA, a efectes de control, caldrà realitzar igualment la
inscripció, tant del nen o nena com de l’acompanyant adult, si es dóna el cas. Per als
menors d’edat s’haurà de descarregar l’autorització (en el mateix formulari) i portar-la
degudament omplerta el dia de la prova.

6.6

Caldrà confirmar l’assistència dels participants a l’organització, el mateix dia de la prova i
entre les 10:00h i les 10:45h, a la carpa situada entre els dos espigons de la Riera Ginjolers.

6.7

A la MINI TRAVESSIA els nedadors i nedadores no duran xip, no hi haurà ni classificació ni
trofeus i tots s’enduran un obsequi de record.

7 ORGANITZACIÓ
7.1

El comitè organitzador estarà format pel regidor d’esports, el director del GEN i cap de
seguretat, el cap d’esports i joventut, el director tècnic de la Piscina Municipal.

7.2

En el cas d’algun dubte, l’organització prendrà la decisió que cregui convenient. Aquesta
serà definitiva i inapel·lable.

7.3

La inscripció suposa la total acceptació de les normes establertes per l’organització.

7.4

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes normes pel bon funcionament de la
competició.

A partir del 14 d’agost a les 12h, podreu consultar els resultats i les imatges a

www.piscinaroses.cat
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