25ª TRAVESSIA LOCAL
DE NATACIÓ
14 d’agost de 2010

REGLAMENT
1

PARTICIPACIÓ I CATEGORIES

1.1

La participació està oberta a tothom, encara que només optaran a premi
aquells participants que siguin NASCUTS o estiguin EMPADRONATS a
la Vil·la de Roses i que ho justifiquin convenientment.

1.2

Les inscripcions es faran exclusivament de forma anticipada a la Piscina
Municipal de Roses. Es faran: personalment (Ctra. Mas Oliva s/n) per
telèfon (972 459760), per fax (972459761), o per mail
(piscina@piscinaroses.cat) entre el 2 i el 13 d’agost del 2010 a les 13:00h.
-Nom -Edat -Sexe -Població i -Telf. de contacte.

1.3

Els dorsals (que aquest any seran xips electrònics amb “velcro” enlloc de
casquets) s’entregaran el mateix dia de la competició entre els dos
espigons de la riera Ginjolers des de les 10:00h fins a les 10:45h. És molt
important recollir el xip a l’hora per no entorpir el desenvolupament de la
prova. La organització els recollirà tan bon punt s’arribi a la platja i s’hagi
superat el punt de control.

1.4

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.
PROMESA
ALEVÍ
INFANTIL
JÚNIOR
ABSOLUT
MÁSTER 30
MÁSTER 40
MÁSTER 50
VETERANS

2
2.1

2000
1999
1997
1995
1993
1980
1970
1960
1950

i posteriors
– 98
– 96
– 94
– 81
– 71
– 61
– 51
i anteriors

(10
(11
(13
(15
(17
(30
(40
(50
(60

anys o menys)
– 12 anys)
– 14 anys)
– 16 anys)
– 29 anys)
– 39 anys)
– 49 anys)
– 59 anys)
anys o més)

SORTIDA
La sortida es donarà puntualment a les 11:00h del matí.
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2.2

3

La sortida serà des de la Platja de Roses (a la part dreta dels espigons si
mirem cap al mar) i l’arribada es farà a la Platja de la Punta per tal de
poder implementar el sistema de control mitjançant xip electrònic. És a dir
el recorregut consistirà en donar-li la volta als dos espigons.

RECORREGUT

3.1

La distància del recorregut és d’aproximadament 700 metres.

3.2

El recorregut serà el tram comprès entre els dos espigons de la Riera
Ginjolers, sortint des del costat del vaixell pirata infantil situat a la Platja de
Roses i arribant a la Platja de la Punta, on s’habilitarà l’arribada i recollida
de xips.

3.3

Gràficament:

4

PROHIBICIONS

4.1

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

4.2

És completament obligatori retornar el xip electrònic a la organització un
cop acabada la cursa.
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5

PREMIS

5.1

Tenen trofeu els tres primers classificats de cada categoria, el primer
classificat absolut, el participant més veterà i el més jove. Tot i quedar
entre els llocs de premi, només el rebran aquells empadronats a Roses i
que ho hagin justificat convenientment a l’hora de fer la inscripció.

5.2

El premi per el participant més jove i més veterà, seran per aquells que
acabin la travessia pels seus propis mitjans (sense ajudes externes).

5.3

Tots els participants tindran un recordatori mostrant el seu dorsal un cop
acabada la competició.

5.4

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

5.5

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

6

ORGANITZACIÓ

6.1

El comitè organitzador estarà format per: el regidor d’esports, festes i
joventut, el president del GEN, el cap d’esports, festes i joventut, el
director tècnic de la Piscina Municipal i el dinamitzador d’activitats
esportives d’estiu.

6.2

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

6.3

La inscripció en aquesta travessia suposa la total acceptació de
normes establertes per l’organització.

6.4

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

les
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REGLAMENT
1

PARTICIPACIÓ I CATEGORIES
1.1

La participació està oberta a tothom. Aquells que tinguin llicència
federativa actualitzada, hauran d’incloure-la a la fulla d’inscripció.

1.2

Les inscripcions es realitzaran exclusivament de manera anticipada
a la Piscina Municipal de Roses des del 2 fins al 13 d’agost de 2010 a
les 13:00h. Es poden fer: personalment (Ctra. del Mas Oliva s/n), per
telèfon (al 972 459760 o al 972 459762), per fax (al 972 459761) o per
mail (piscina@piscinaroses.cat) indicant:
-Nom -Edat -Sexe -Població -Club i -Telf. de contacte.

1.3

Els dorsals (aquest any en lloc de casquets, xips electrònics)
s’entregaran en el moment de presentar-se el mateix dia de la
competició a les oficines del GEN entre les 9:00h i les 10:30h. Aquests
seran recollits per la organització després de creuar el punt de control.

1.4

Les categories de promesa i aleví hauran de fer la travessia curta
mentre que la resta de categories faran la travessia llarga.

1.5

1.6

Les categories de la travessia seran les següents:
PROMESA
2000 i posteriors
(10 anys o menys)
ALEVÍ
1999 – 98
(11 – 12 anys)
INFANTIL
1997 – 96
(13 – 14 anys)
JÚNIOR
1995 – 94
(15 – 16 anys)
ABSOLUT
1993 – 81
(17 – 29 anys)
MASTER 30
1980 – 71
(30 – 39 anys)
MASTER 40
1970 – 61
(40 – 49 anys)
MASTER 50
1960 – 51
(50 – 59 anys)
VETERANS
1950 i anteriors
(60 anys o més)
Les categories estaran formades pels nedadors amb les edats que es
comprenguin entre el dia 1 de gener del primer any de la taula anterior i
el dia 31 de desembre del segon.
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2

SORTIDA
2.1

La sortida es donarà a les 11:00h per a la travessia curta des del moll
del port esportiu, i a les 11:30h la llarga des del moll de la Llosa
(conegut com 2n moll) amb la relació de categories descrites
anteriorment.

2.2 La sortida la donaran els àrbitres de la FCN des de la barca destinada al
control de la cursa. El senyal serà visual i acústic. Tots els participants
hauran de començar la cursa llançant-se des del moll i dins el perímetre
marcat amb tanques que delimitin la zona de sortida.
3

RECORREGUT
3.1 La travessia curta té un recorregut d’uns 700 metres, mentre la llarga el
tindrà de 1350 metres.
3.2 Com dèiem, la sortida de la travessia curta es farà des del moll del port
esportiu (al costat de l’escola d’esports nàutics) i en el cas de la
travessia llarga es realitzarà des del 2n moll (o de la Llosa). En tots dos
casos l’arribada serà a la Platja de la Punta, junt a l’espigó de la Riera
Ginjolers que toca amb aquesta platja. Gràficament:

Travessia curta (promesa i aleví)

Travessia llarga (resta de categories)
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4

ARBITRATGES I PROHIBICIONS
4.1 La travessia serà controlada per àrbitres de la F.C.N. (Federació
Catalana de Natació).
4.2

5

6

Queda totalment prohibit remolcar-se en una embarcació o persona,
agredir i/o dificultar l’avanç a un altre nedador o desobeir a un membre
de l’organització. En aquest cas el participant quedaria desqualificat
immediatament.

PREMIS
5.1

Tenen trofeu els tres primers classificats de cada categoria, el primer
classificat general, el primer classificat local i el club amb més
participants.

5.2

Només els participants que siguin nascuts o estiguin empadronats a la
Vila de Roses i que ho justifiquin convinentment seran considerats com
a nedadors locals.

5.3

Tots els participants tindran un recordatori entregant el seu dorsal un
cop acabada la competició.

5.4

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

5.5

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

ORGANITZACIÓ
6.1

El comitè organitzador estarà format per: el regidor d’esports, festes i
joventut, el president del GEN i cap de seguretat, el cap d’esports,
festes i joventut, el director tècnic de la Piscina Municipal i el
dinamitzador d’activitats esportives d’estiu.

6.2

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

6.3

L’inscripció en aquesta travessia suposa la total acceptació de
normes establertes per l’organització.

6.4

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

les

