NATACIÓ
51a TRAVESSIA ILLES MEDES-L'ESTARTIT
30 de juliol de 2017

INSTRUCCIONS
1. Organitza. El CLUB NÀUTIC ESTARTIT, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Natació.
2. Drets d’inscripció: 17,00 € majors de 18 anys; 13,50 € menors de 18 anys. Els drets d’inscripció inclouen:








Assegurança
Trasllat dels nedadors a la Meda Gran
Servei d’acompanyament amb embarcacions de suport i caiacs durant la prova
Servei DYA d’assistència sanitària a l’arribada
Servei d’arbitratge de la Federació Catalana de Natació
Xip identificador per participant amb servei de cronometratge
Casquet de bany, medalla de participació i trofeus pels guanyadors per categories

3. Llicència Federativa. Per poder-hi participar és imprescindible que cada participant disposi de la Llicència
Federativa. Es tramitarà per a tots els participants a excepció dels menors de 18 anys que, d’acord
amb el Reglament de llicències de la FCN, hauran de disposar de llicència de Club.
4. Inscripció: Es realitzarà a través de la pàgina web del Club (www.cnestartit.com/competicio/travessia)
omplint el formulari de registre, a partir del dia 7 de juliol. El pagament s’haurà de realitzar en la mateixa
pàgina web mitjançant la passarel·la de pagament, amb targeta de crèdit. La inscripció quedarà
formalitzada una vegada complert aquest requisit. En cap cas es retornarà l’import satisfet.
Data límit de inscripció: el divendres 21 de juliol a les 20:00 h.
L’Organització limita la participació a 700 nedadors (les inscripcions es tancaran automàticament a 700
participants)
5. Les categories i edats per a poder participar seran les següents:
Categories

Masculí

Femení

Infantils

13 -14 anys (2003 – 2004)

Júniors

15 - 16 anys (2001 – 2002)

Absoluts

17 - 29 anys (2000 – 1988)

Màsters +30

30 - 39 anys (1987 - 1978)

Màsters +40

40 - 49 anys (1977 - 1968)

Màsters +50

50 - 59 anys (1967 - 1958)

Màsters +60

60 - 69 anys (1957 - 1948)

Màsters +70

70 anys i més (1947 i majors)

Els anys són els complerts dintre l’any, des de l’1 de gener fins
al 31 de desembre de 2017

6. Programa del 30 de juliol de 2017:
De 8 a 9 h. comprovació i recollida del distintiu d’identificació al Moll Central del port.
A les 9.30 h. embarcament (per motius de seguretat es realitzarà un control electrònic en el moment
d’embarcar en els vaixells de viatges situats en el moll central). Tots els participants hauran de passar per
la porta de control abans de pujar als vaixells.
A les 10.30 h aproximadament, una vegada traslladats els participants a l’illa, l’àrbitre donarà la sortida.
7. Distància. La distància a nedar és d’uns 1.650 m. aproximadament, per a totes les categories.
8. Lloc d’arribada. Platgeta darrera el moll dels pescadors.
9. A l’arribada, els participants lliuraran obligatòriament el distintiu d’identificació.
10. L’organització no es fa responsable de la classificació del nedador o nedadora que arribi sense
identificació.
11. Els nedadors que es retirin ho hauran de notificar, el més aviat possible a l’Organització, i caldrà que lliurin
l’identificador.
12. El lliurament dels trofeus es farà aproximadament 1 hora després de l’arribada de l’últim participant i tindrà
lloc al Moll Central del port.
13. Trofeus: al 1r., 2n. i 3r. masculí i femení de les categories Infantil, Júnior, Absolut, Màsters i CNE.
14. L’organització recomana als participants no inscriure’s si no es veuen amb capacitat suficient per
completar la Travessia.
15. Cada nedador participa lliurament i assumeix tota la responsabilitat.
16. Cada participant relleva de tota responsabilitat al Club Nàutic Estartit, a la Federació Catalana de Natació
i a qualsevol persona física o jurídica que participi en l’organització d’aquesta Travessia.
17. Àrbitres. La Travessia serà supervisada pels àrbitres de la Federació Catalana de Natació.
18. La Travessia estarà regida per les disposicions tècniques i reglamentàries de la Federació Catalana de
Natació. Tots els banyadors per a aigües obertes s’ajustaran als criteris de FINA per al que fa a materials
i procediments d’aprovació. No s’autoritzarà a participa a cap nedador amb banyadors no homologats en
les llistes oficials de la FINA, segons les directrius donades al respecte de la RFEN.
19. Aquesta Travessia pot quedar suspesa a criteri dels organitzadors si l’estat de la mar no és l’adequat.
20. L’Organització podrà modificar qualsevol dels apartats anteriors si així ho considera convenient.
21. Aquesta travessia està inclosa en el circuit de Travesses i aigües obertes de GIROSONA.
l’Estartit, juliol de 2017

OBSERVACIÓ:


D’acord amb el Reglament Esportiu de Competicions de la FCN, no s’admetrà la categoria
de Menors (11-12 anys), per ser la distància superior a 1.000 metres.



D’acord amb el Reglament de llicències de la FCN, els nedadors menors de 18 anys hauran
de disposar de llicència de Club

