II TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA D’AIGÜES OBERTES

92a TRAVESSIA NEDANT AL PORT DE BARCELONA

CAMPIONAT CATALUNYA “OPEN” AIGÜES OBERTES CATEGORIES MÀSTER
BARCELONA, 29 de Juny de 2019 - Moll de Bosch i Alsina

NORMATIVA DE LA TRAVESSIA
DADES GENERALS DE LA COMPETICIÓ
La 92a TRAVESSIA NEDANT AL PORT DE BARCELONA es troba inclosa en els calendaris oficials d’aigües obertes de la
Federació Catalana de Natació (FCN), de la Real Federación Española de Natación (RFEN) i la Ligue Européenne de
Natation (LEN), per la temporada 2018/2019, sent puntuable pel Circuit Català de travessies d’estiu, VIII Copa Catalana
de Fons de la Federació Catalana de Natació, V Copa de España de Aguas Abiertas RFEN (6a etapa) i LEN Open
Water Swimming Cup (3a Etapa).
La competició es dividirà en les següents travessies:

Travessia
66a Travessia Infantil

66è Campionat de Catalunya Infantil de Gran Fons

18a Travessia Menor

18è Campionat de Catalunya Menor de Gran Fons

20a Travessia Màsters
79a Travessia Absoluta
Copa de España Inf-Jun/1-Jun/2-Abs

79è Campionat de Catalunya Absolut de Gran Fons

5a Travessia general de Mig Fons

20è Campionat de Catalunya Màsters de Gran Fons

X Campionat Catalunya “Open” Cat Màsters
37a travessia de persones amb discapacitat
1a travessia benjamina

Hora
Sortida

Lloc de Sortida/Arribada

Distància

Sistema
Cronometratge

09:00 h

Moll de Bosch i Alsina

1000 m

(E) xip electrònic

09:10 h

Moll de Bosch i Alsina

1000 m

(E) xip electrònic

09:30 h

Moll de Bosch i Alsina

M - 09:40 h
F - 09:42 h

Moll de Bosch i Alsina

3 Km

(E) xip electrònic

11:00 h
11:15 h

Moll de Bosch i Alsina
Moll de Bosch i Alsina

400 m
400 m

(M) manual
(M) manual

Prova inclosa dins de la 6a Etapa de la V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS - RFEN.

RECORREGUTS
També els teniu disponibles a la web del Club

www.cnab.cat

5 Km

(E) xip electrònic
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PARTICIPACIÓ
NEDADORS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA DE NATACIÓ (ANUAL O D’AIGÜES OBERTES)

Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència anual per la temporada (2018-19) o llicència d’Aigües obertes per
la temporada (2018-19), 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 en vigor per la temporada (2018-19) per un club afiliat a una Federació
Territorial de Natació que pertanyi a la Real Federación Española de Natación.

NEDADORS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA DE NATACIÓ (PER UN DIA)

Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència per un dia (només vàlida per nedadors/es +18 anys) expedida per la
Federació Catalana de Natació a través d’un club adscrit a aquesta federació.

NEDADORS INDEPENDENTS I ALTRES FEDERACIONS ESPORTIVES (PER UN DIA)

S’acceptarà la participació d’esportistes independents o d’altres federacions esportives que sol.licitin tramitar la llicència per
un dia (només vàlida per nedadors/es +18 anys) a través del club organitzador en el moment de formalitzar la seva
inscripció per qualsevol de les travessies (absoluta, general o màsters), excepte per la de persones amb discapacitat.
El cost de la llicència per un dia serà de 5,00 € que s’haurà d’abonar segons el sistema de pagament que s’especifica a
l’apartat DRETS D’INSCRIPCIÓ.

NEDADORS PARTICIPANTS EN LA V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS RFEN (6a ETAPA)

Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència territorial de natació, tramitada i acceptada per la federació territorial de
la seva comunitat autònoma i tramitada i acceptada per la RFEN la quota d’activitat estatal (especialitat natació i
estaments d’esportista o màsters) per la temporada 2018-19.

NEDADORS PARTICIPANTS EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA “OPEN” D’AIGÜES OBERTES

La participació dels nedadors/es a les proves que pertanyin al X Campionat de Catalunya “Open” Màsters d’Aigües obertes
es regirà segons les normatives vigents d’aigües obertes de la Federació Catalana de Natació. Les inscripcions les faran els
clubs directament a la Federació Catalana de Natació a través del portal LEVERADE,de forma independent, separades de
les inscripcions de la 92a Travessia del Port de Barcelona i/o V Copa de España de aguas abiertas (6a etapa).
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TRAVESSIES, DISTÀNCIES I CATEGORIES

TRAVESSIA INFANTIL - 1000 m
Tipus
Llicència

Categoria

Categ
(codi)

Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m)

(FCN o altre territorial NAT)

Infantil

INFA

2004 fins 2005

2004 fins 2005

1000 m

llicència anual

Temps límit
Finalització

MASC / FEM - 35 minuts
(35’)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La prova consisteix en donar 1 volta a un circuït de 1000 m (veure l’apartat recorreguts del present reglament).
L’arribada estarà situada dins de l’aigua, amb un mur vertical de 5 m fixat amb dispositius de flotació.

INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en la travessia Infantil (1000 m) no serà necesari reportar temps d’inscripció ni marca mínima.
CATEGORIES
S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen la categoria Infantil i estar en disposició de la llicència
territorial anual de la Federació Catalana de Natació o de qualsevol federació territorial afiliada a la Real Federación
Española de Natación en la especialitat de NATACIÓ i estament d’ESPORTISTES per la temporada 2018 / 2019.
ALTRES
Els nedadors/es de la categoria INFANTIL no podran participar en cap altre de les travessies que no sigui la de la
seva categoria, excepte els que ho facin en la V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS (travessia absoluta).
Veure condicions a l’apartat de V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS (travessia absoluta), categoria
INFANTIL.

TRAVESSIA MENORS - 1000 m
Tipus
Llicència

(FCN o altre territorial NAT)

llicència anual

Categoria

Categ
(codi)

Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m)

Menors

MENO

2006 fins 2007

2006 fins 2007

1000 m

Temps límit
Finalització

MASC / FEM - 35 minuts
(35’)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La prova consisteix en donar 1 volta a un circuït de 1000 m (veure l’apartat recorreguts del present reglament).
L’arribada estarà situada dins de l’aigua, amb un mur vertical de 5 m fixat amb dispositius de flotació.

INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en la travessia Campionat de Catalunya Menor de Gran Fons (1000 m) no serà necesari reportar temps
d’inscripció ni marca mínima.
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CATEGORIES
S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen la categoria Infantil i estar en disposició de la llicència
territorial anual de la Federació Catalana de Natació o de qualsevol federació territorial afiliada a la Real Federación
Española de Natación en la especialitat de NATACIÓ i estament d’ESPORTISTES per la temporada 2018 / 2019.
ALTRES
Els nedadors/es de la categoria MENORS no podran participar en cap altra de les travessies que no sigui la de la seva
categoria.
Els nedadors de la categoria infantil que participin en la prova de la Copa de España de Aguas Abiertas (5 Km) o/i travessia Absoluta-V COPA DE
ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS (5 Km) no podran participar a la travessia infantil de 1000 m.

TRAVESSIA MÀSTERS - 1000 m
Tipus
Llicència

estament llicència

(FCN o altre territorial NAT)
ó 1 dia (FCN)
(FCN o altre territorial NAT)
ó 1 dia (FCN)

llic màster

llicència anual
llicència anual

Categoria

Categ
(codi)

Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m)

Temps límit
Finalització

llic màster

Màsters

Pre
Màsters

1995 fins 1999

1995 fins 1999

1000 m

MASC / FEM - 45 minuts
(45’)

Màsters

25+...90+

1994 i anteriors

1994 i anteriors

1000 m

MASC / FEM - 45 minuts
(45’)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La prova consisteix en donar 1 volta a un circuït de 1000 m. (veure l’apartat recorreguts del present reglament).
L’arribada estarà situada dins de l’aigua, amb un mur vertical de 5 m fixat amb dispositius de flotació.

INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en la travessia Màsters (1000 m) no serà necesari reportar temps d’inscripció ni marca mínima.
CATEGORIES
S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen les categories Màsters i estar en disposició de la
llicència territorial anual de qualsevol federació territorial afiliada a la Real Federación Española de Natación en la
especialitat de NATACIÓ i estament de MÀSTERS per la temporada 2018 / 2019 o d’un dia tramitada i acceptada per
la Federació Catalana de Natació).
ALTRES
Qui acompleixi els requisits de la normativa general de participació, sigui nascut/da l’any 1999 o anteriors, podrà
participar a la travessia general mig fons (3 Km).
Els nedadors de les categories màsters que participin en la prova del Campionat de Catalunya Màster (3 Km) o/i travessia general de mig fons (3
Km), o travessia absoluta (5 Km) no podran participar a la travessia màster de 1000 m.
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(1) TRAVESSIA ABSOLUTA - 5 km

(Travessia subjete a l’acreditació de marques mínimes de participació).
Tipus
Llicència

Categories

Categ
(codi)

Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(Km)

ABSO

1999 i anteriors

1999 i anteriors

5 Km

JÚNIOR/1

JUN1

2002 fins 2003

2002 fins 2003

5 Km

JÚNIOR/ 2

JUN2

2000 fins 2001

2000 fins 2001

5 Km

Infantil

INFA

2004 fins 2005

2004 fins 2005

5 Km

Pre-Màsters

20+

1995 fins 1999

1954 fins 1999

5 Km

Màsters

25+...80+

1994 i anteriors

1994 i anteriors

5 Km

estament llicència

Absoluta

llic. anual o 1 dia (FCN)
quota. act estatal (RFEN)
llic. anual (FCN)

llic esportista

llic. anual o 1 dia (FCN)
nomès amb quota
activitat estatal (RFEN)
llicència anual
ó 1 dia (FCN)
llicència anual
ó 1 dia (FCN)

llic esportista

llic esportista

llic màster
llic màster

Temps límit
Finalització travessia
MASC / FEM - 1h 25 min
(85’)
MASC / FEM - 1 h25 min
(85’)
MASC / FEM - 1h 25 min
(85’)
MASC / FEM - 1h 25 min
(85’)
MASC / FEM - 1h 25 min
(85’)
MASC / FEM - 1h 25 min
(85’)

Prova inclosa dins de la 6a Etapa de la V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS - RFEN.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La prova consisteix en donar 2 voltes a un circuït de 2,5 Km. (veure l’apartat recorreguts del present reglament).
L’arribada estarà situada dins de l’aigua, amb un mur vertical de 5 m fixat amb dispositius de flotació.

INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ:

Per participar en la Travessia Absoluta (Absoluta - 5 Km) s’haurà d’acreditar un temps igual o inferior a 1 h 25 min (85’)
en una prova de 5 Km en aigües obertes o 5000 m en piscina. (veure acreditació marques mínimes).
CATEGORIES
S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen les categories Absoluta, Júnior/1, Júnior/2 o màsters i
estar en disposició de la llicència territorial anual de qualsevol federació territorial afiliada a la Real Federación
Española de Natación en la especialitat de NATACIÓ i estaments ESPORTISTA o MÀSTERS per la temporada
2018/2019 o d’un dia (nomès categories màsters tramitada i acceptada per la Federació Catalana de Natació).
ACREDITACIÓ MARQUES MÍNIMES
- En una prova d’aigües obertes de 5 Km del Circuit Català de travessies, Copa catalana de fons inclosa en el
calendari d’aigües obertes de la Federació Catalana de Natació (anys 2018 o 2019).
- En una prova d’aigües obertes de 5 Km inclosa en la Copa de España de Aguas abiertas del calendari d’aigües
obertes de la Real Federación Española de Natación (anys 2018 o 2019, excepte aquelles que el reglament
accepti de forma obligatòria o opcional l’us del neoprè), o calendari oficial de qualsevol altre Federació territorial
adscrita a la RFEN (anys 2018 o 2019).
- També seran vàlids els temps acreditats en la distància de 5000 m en piscina (25 o 50 m i cronometratges
manual-M o electrònic-E) en competicions oficials dels calendaris de la Federació Catalana de Natació; Real
Federación Española de Natación o d’altres Federacions Territorials adscrites a la RFEN. (anys 2018 o 2019).
(En tots els casos serà necesari enviar còpia dels resultats on figuri el temps acreditat igual o inferior a la marca
mínima exigida i còpia de la fitxa tècnica signada pel Jutge àrbitre i director de la competició per donar per vàlida
la inscripció).
PER AQUESTA TRAVESSIA NO S’ACCETARAN INSCRIPCIONS AMB REGISTRES ACONSEGUITS EN COMPETICIONS QUE ESTIGUIN FORA DELS
CALENDARIS CITATS ANTERIORMENT.
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ALTRES
- Qui no acompleixi algun d’aquests requisits i sigui nascut/da l’any 2003 o anteriors podrà participar a la travessia
general mig fons (3 Km, sempre que acompleixi la normativa general de participació en aquesta prova) o travessia
màster (1000 m, pels nascuts l’any 1999 i anteriors).
- Els nedadors que s’inscriguin en aquesta travessia no ho podran fer en cap altre prova del programa.

V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS - (6a ETAPA)

CATEGORIES ABSOLUTA, JÚNIOR/1 i JÚNIOR/2
PARTICIPACIÓ:

La participació en aquesta prova queda reservada únicament als nedadors/es de les categories Absoluta, JÚNIOR/1 i
JÚNIOR/2 i estar en disposició de la quota de actividad estatal de Real Federación Española de Natación en la
especialitat de NATACIÓ i estament ESPORTISTA per la temporada 2018 / 2019.
- S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen les categories Absoluta, JÚNIOR/1 i JÚNIOR/2.
ACREDITACIÓ MARQUES MÍNIMES
- Haver participat i acabat una prova d’aigües obertes de 5 Km del Circuit Català de travessies, Copa catalana de
fons inclosa en el calendari d’aigües obertes de la Federació Catalana de Natació o d’altre federació adscrita a la
RFEN (anys 2018 o 2019).
- També seran vàlids els temps acreditats en la distància de 5000 m en piscina (25 o 50 m i cronometratge
manual-M o electrònic-E) en competicions oficials dels calendaris de la Federació Catalana de Natació; Real
Federación Española de Natación o d’altres Federacions Territorials adscrites a la RFEN. (anys 2018 o 2019).
- Haver acabat la prova de 5000 metres de la Fase Estatal del Campionat d’Espanya de Fons de la temporada
2018/2019, amb un temps no superior a 5 minuts en 5000 metres sobre el temps del primer nedador classificat/da
de la prova tant en la categoria masculina com en la categoria femenina.
(En tots els casos serà necesari enviar còpia dels resultats on figuri el temps acreditat igual o inferior a la marca mínima
exigida i còpia de la fitxa tècnica signada pel Jutge àrbitre i director de la competició per donar per vàlida la inscripció).

CATEGORIA INFANTIL
Només s’acceptaran esportistes de la categoria infantil que vulguin participar en aquesta prova dins de
classificació de la V Copa de España de aguas abiertas i estiguin en disposició de la quota d’activitat
estatal tramida i acceptada per la RFEN en la especialitat de NATACIÓ i estament ESPORTISTES per la
temporada 2018 / 2019.
- S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen la categoria Infantil.
- Acreditar un temps igual o inferior a 1 hora i 25 minuts (85’) seguint les instruccions generals de
participació d’aquesta prova. (veure acreditació marques mínimes).
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(2) TRAVESSIA GENERAL MIG FONS - 3 Km
(Travessia subjete a l’acreditació de marques mínimes de participació).
Tipus
Llicència
llicència anual

(FCN o altre territorial NAT)

llicència anual

(FCN o altre territoria NATl)

llicència anual-1 dia (FCN)
(FCN o altre territorial NAT)

quota. act estatal (RFEN)
llic. anual o 1 dia (FCN)
quota. act estatal (RFEN)
llic. anual o 1 dia (FCN)

Categories

estament llicència

Absoluta

llic esportista

JÚNIOR /1

llic esportista

JÚNIOR/ 2

llic esportista

Màsters

llic màster

Màsters

llic màster

Categ
(codi)

Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(Km)

ABSO

1999 i anteriors

1999 i anteriors

3 km

JUN1

2002 fins 2003

2002 fins 2003

3 Km

JUN2

2000 fins 2001

2009 fins 2001

3 Km

PreMàsters

1995 fins 1999

1995 fins 1999

3 Km

25+...90+

1994 i anteriors

1994 i anteriors

3 Km

Temps límit
Finalització

MASC / FEM - 60 minuts
(60’)
MASC / FEM - 60 minuts
(60’)
MASC / FEM - 60 minuts
(60’)
MASC / FEM - 60 minuts
(60’)
MASC / FEM - 60 minuts
(60’)

Prova inclosa dins de la 6a Etapa de la V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La prova consisteix en donar 1 volta a un circuït de 3 Km. (veure l’apartat recorreguts del present reglament).
L’arribada estarà situada dins de l’aigua, amb un mur vertical de 5 m fixat amb dispositius de flotació.

INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en la Travessia general de Mig Fons (3 Km) s’haurà d’acreditar un temps igual o inferior a 60 minuts (60’)
en una prova de 3 Km en aigües obertes o en una prova de 3000 en piscina. (veure acreditació marques mínimes).
CATEGORIES
S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen les categories Absoluta, JÚNIOR-1, JÚNIOR-2 o
màsters i estar en disposició de la llicència territorial anual de qualsevol federació territorial afiliada a la Real
Federación Española de Natación en la especialitat de NATACIÓ i estaments ESPORTISTA o MÀSTERS per la
temporada 2018 / 2019 o d’un dia (nomès categories màsters tramitada i acceptada per la Federació Catalana de
Natació).
ACREDITACIÓ MARQUES MÍNIMES
- En una prova d’aigües obertes de 3 Km del Circuit Català de travessies, Copa catalana de fons inclosa en el
calendari d’aigües obertes de la Federació Catalana de Natació (any 2017 o posteriors).
- En una prova d’aigües obertes de 3 Km inclosa en la Copa de España de Aguas abiertas del calendari d’aigües
obertes de la Real Federación Española de Natación (anys 2017 o posteriors, excepte aquelles que el reglament
accepti de forma obligatòria o opcional l’us del neoprè), o calendari oficial de qualsevol altre Federació territorial
adscrita a la RFEN (any 2017 o posteriors).
- També seran vàlids els temps acreditats en la distància de 3000 m en piscina (25 o 50 m i cronometratges
manual-M o electrònic-E) en competicions oficials dels calendaris de la Federació Catalana de Natació; Real
Federación Española de Natación o d’altres Federacions Territorials adscrites a la RFEN. (any 2017 o posteriors).
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(En tots els casos serà necesari enviar còpia dels resultats on figuri el temps acreditat igual o inferior a la marca
mínima exigida i còpia de la fitxa tècnica signada pel Jutge àrbitre i director de la competició per donar per vàlida la
inscripció).
PER AQUESTA TRAVESSIA NO S’ACCETARAN INSCRIPCIONS AMB REGISTRES ACONSEGUITS EN
COMPETICIONS QUE ESTIGUIN FORA DELS CALENDARIS CITATS ANTERIORMENT.
ALTRES
- Qui no acompleixi algun d’aquests requisits i sigui nascut/da l’any 1999 o anteriors i disposi de la llicència anual o
d’un dia tramitada i acceptada per la Federació Catalana de Natació podrà participar a la travessia màster (1000
m).
- Els nedadors que s’inscriguin en aquesta travessia no ho podran fer en cap altre prova del programa.

V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS - (6a ETAPA)

CATEGORIES MÀSTERS:

Només s’acceptaran esportistes de les categories màster que vulguin participar en aquesta prova dins de classificació de
la V Copa de España de aguas abiertas els qui estiguin en disposició de la quota d’activitat estatal tramida i
acceptada per la RFEN
en la especialitat de NATACIÓ i estament de MÀSTERS per la temporada 2018 / 2019.
S’haurà d’haver nascut en alguna de les edats que conformen les categories màsters.
S’haurà d’acreditar un temps igual o inferior a 60 minuts (60’) en una prova de 3 Km en aigües obertes o en una prova de
3000 m en piscina. (veure acreditació marques mínimes).

NEDADORS PARTICIPANTS EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA “OPEN” AIGÜES OBERTES

Simultàneament es celebrarà la prova de 3 Km del Campionat de Catalunya “Open” d’Aigües obertes per les
Categories Màsters.
La inscripció pel Campionat de Catalunya de qualsevol de les categories màsters les faran els clubs directament a
través del Portal LEVERADE enviant la inscripció a la Federació Catalana de Natació.
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TRAVESSIA PERSONES AMB DISCAPACITAT - 400 m
Tipus
Llicència

Categoria

Persones
amb
Discapacitats

Categ
(codi)

Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m)

Temps límit
Finalització

DISC

totes les edats

totes les edats

400 m

MASC / FEM - 20 minuts
(20’)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La prova consisteix en fer un recorregut de 400 m. (veure l’apartat recorreguts del present reglament).
L’arribada estarà situada dins de l’aigua, amb un mur vertical de 5 m fixat amb dispositius de flotació.

INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en la travessia de persones amb discapacitat (400 m) no serà necesari reportar temps d’inscripció ni marca
mínima per poder participar.

ALTRES

S’haurà d’indicar el club al que pertany el participant i la categoria a la que pertany segons la seva discapacitat.

TRAVESSIA BENJAMINA - 400 m
Tipus
Llicència

Categoria

Categ
(codi)

Homes
(nascuts)

Dones
(nascudes)

Distància
(m)

Benajmina

BENJ

2008-2009

2008-2009

400 m

Temps límit
Finalització

MASC / FEM - 20 minuts
(20’)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La prova consisteix en fer un recorregut de 400 m. (veure l’apartat recorreguts del present reglament).
L’arribada estarà situada dins de l’aigua, amb un mur vertical de 5 m fixat amb dispositius de flotació.

INSTRUCCIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ:

Per participar en la travessia de persones amb discapacitat (400 m) no serà necesari reportar temps d’inscripció ni marca
mínima per poder participar.

ALTRES
S’haurà d’indicar el club al que pertany el participant.
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INSCRIPCIONS
COM CAL FER LA INSCRIPCIÓ

Les inscripcions per la travessia es podran formalitzar a través del web del Club Natació Atlètic-Barceloneta www.cnab.cat
a l’apartat de TRAVESSIA NEDANT AL PORT DE BARCELONA omplenant el formulari que hi trobareu fins el dia 25 de
Juny a les 19:00 hores.
Els nedadors independents o que pertanyin a clubs no adscrits a la Federació Catalana de Natació o a una federació
autonòmica adscrita a la Real Federación Española de Natación hauran de tramitar la llicència per un dia que te un cost de
5,00 € (només vàlida per nedadors/es +18 anys).
No s’acceptaran inscripcions a través de telèfon, fax.), ni fora dels plaços establerts (veure apartat DATES A TENIR EN
COMPTE PEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ).
NOTA. La 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 en cas de produir-se.

DATES A TENIR EN COMPTE EN EL PROCÈS D’INSCRIPCIÓ
Data
inici inscripció

Data
fi inscripció

Reclamacions
Inscripcions (*)

10:00 hores

19:00 hores

12:00 hores

02/05/2019

25/06/2019

fins 27/06/2019

(*) Només s’atendran reclamacions d’incidències sobre les inscripcions arribades abans
través del correu electrònic travessiaportbarcelona@cnab.cat.

del dia 27 de juny a les 12:00 hores a

PUBLICACIÓ LLISTATS D’INSCRITS PER PROVA I N. DE DORSAL

El dia 27de juny a partir de les 16:00 h es publicaran a la web del Club Natació Atlètic-Barceloneta - www.cnab.cat els
llistats definitius d’inscrits per travessia amb el dorsal assignat a cada participant.
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DRETS INSCRIPCIÓ
PARTICIPANTS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA DE NATACIÓ (ANUAL o D’AIGÜES OBERTES)

Els drets d’inscripció d’un esportista amb llicència anual tramitada a través d’un club afiliat a la Federació Catalana de
Natació diferent de l’organitzador o altre federació autonòmica adscrita a la Real Federación Española de Natación seran de
10 € per totes les travessies, excepte la de persones amb discapacitat i categoria benjamina que seran gratuites.

PARTICIPANTS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA DE NATACIÓ (D’UN DIA)

Els drets d’inscripció d’un esportista amb llicència d’un dia tramitada a través d’un club afiliat a la Federació Catalana de
Natació diferent de l’organitzador seran de 10 € per totes les travessies, excepte la de persones amb discapacitat que serà
gratuita.

PARTICIPANTS INDEPENDENTS I ALTRES FEDERACIONS ESPORTIVES

Els drets d’inscripció d’un esportista independent o que pertanyi a un club adscrit a una altre federació esportiva diferent de
la Federació Catalana de Natació o altre federació autonòmica adscrita a la Real Federación Espanyola de Natación seran
de 10 € per totes les travessies, excepte la de persones amb discapacitat que serà gratuita.
Els nedadors independents o adscrits a clubs d’altres federacions esportives diferents de la Federació Catalana de Natació
o federacions autonòmiques adscrites a la Real Federació Española de Natación hauran d’abonar la quantitat de 5,00 € del
cost tramitar la llicència d’un dia.

PARTICIPANTS TRAVESSIA PERSONES AMB DISCAPACITAT

La inscripció dels participants a la Travessia de persones amb discapacitat serà gratuita.

PARTICIPANTS TRAVESSIA CATEGORIA BENJAMINA

La inscripció dels participants a la Travessia benjamina serà gratuita.

DESPESES PER ALTRES CONCEPTES
Concepte
Despeses per pèrdua de xip electrònic
(cost per unitat)

Reclamacions resultats
(dipòsit)

import (€)
10 €

observacions

50 €

es retornarà en cas de prosperar el recurs

FORMA DE PAGAMENT
DRETS D’INSCRIPCIÓ

La forma de pagament dels drets d’inscripció serà a través d’una plataforma TPV o PAY PAL a l ‘hora de fer la inscripció.
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PAGAMENT LLICÈNCIA 1 DIA

La forma de pagament dels drets d’inscripció serà a través d’una plataforma TPV o PAY PAL a l‘hora de fer la inscripció.
Un cop fet el pagament, la baixa o no presentació del participant el dia de la travessia no donarà dret a la devolució de l’import de la
llicència per un dia.

MARCATGE DORSAL, XIP ELECTRÒNIC, CASQUET DE BANY I HORARIS DE SORTIDA

La organització entregarà el xip electrònic (excepte els participants en la travessia de persones amb discapacitat), el casquet de bany
que s’haurà d’utilitzar de forma obligatòria com a mesura de seguretat i marcarà el dorsal a l’esquena, braços i mans a tots els
participants.
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.
Els participants seran els encarregats de recollir, custodiar i retornar el seu/s xip/s electrònic/s que els hi serà entregat abans de l’inici
de la travessia (veure quadre annexe DISTRIBUCIONS HORARIES I MARCATGE PER TRAVESSIA).

Els participants s’ajustaran degudament el seu/s xip/s electrònic/s únicament al canell.
DATES A TENIR EN COMPTE EN L’ENTREGA DE XIP ELECTRÒNIC I MARCATGE PER TRAVESSIA

Travessia / Campionat
Travessia Infantil (1000 m)

66è Campionat Catalunya Infantil de Gran Fons

Travessia Menor (1000 m)

inici marcatge dorsal
fi marcatge dorsal
entrega xip electrònic entrega xip electrònic
08:00 h

08:45 h

09:00 h
homes+dones

08:00 h

08:45 h

09:10 h
homes+dones

08:00 h

08:45 h

09:30 h
homes+dones

18a Campionat de Catalunya Menor de Gran Fons

Travessia Màsters (1000 m)
Travessia Absoluta (5 Km)

79è Campionat de Catalunya Absolut de Gran Fons

Copa España Infantil i JÚNIOR/1, JÚNIOR/2 i Abs
5a Travessia general de Mig Fons (3 Km)
20è Campionat Catalunya Màsters de Gran Fons

08:00 h

08:45 h

37a travessia persones amb discapacitat (400 m *)

08:00 h

10:30 h

1a travessia benjamina (400 m *)

08:00 h

10:30 h

X Campionat Catalunya “Open” Màsters
Copa España Categories Màsters

Hora sortida

(*) Només marcatge. Els participants d’aquesta prova no portaran xip electrònic.

homes - 09:40 h
dones - 09:42 h
11:00 h
homes+dones
11:15 h
homes+dones
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ORGANITZACIÓ
DELEGATS

Els clubs i entitats esportives afiliades a la FCN o RFEN hauran de presentar un delegat i/o entrenador acreditat davant la
organització.
Serà la única persona autoritzada a realitzar reclamacions sol.licitades per escrit davant del jutge àrbitre i del director
de competició, fins 30 minuts desprès de l’arribada de l’últim participant de cada travessia i un dipòsit de 50 € (veure
quadre DESPESES PER ALTRES CONCEPTES), que només seran retornats en el cas de prosperar favorablement el
recurs formulat.
El formulari de reclamació estarà a disposició de tots els clubs, i participants independents que ho desitgin a la secretaria de
competició).

LA SORTIDA

El jutge de sortides donarà la sortida des de terra (excepte la travessia de persones amb discapacitat i travessia benjamina),
per mitjà d’un senyal acústic o xiulet. Qualsevol sortida en fals comportarà la immediata desqualificació dels nedadors
implicats.
Per totes les travessies es donarà una única sortida conjunta (homes i dones), excepte en aquella/es travessia/es en les que
el número de participants aconselli el contrari. En aquest últim cas l’ordre de sotida serà primer el dels homes i seguidament
de forma separada el de les dones.

L’ARRIBADA

La zona d’arribades estarà degudament senyalitzada amb un canal d’entrada i un arc d’arribades situat dins de l’aigua que
els participants hauran de tocar amb la ma per poder ser classificats (excepte travessia de persones amb discapacitat).
Inmediatament després de passar per sota de l’arc els nedadors sortiran de l’aigua i entregaran el xip electrònic a un
membre de la organització.
NOTA
Tot participant que no passi el punt anterior en la seva totalitat no serà classificat, no apareixerà en els resultats,
perdent tot dret sobre la classificació general, de la seva categoria i premis que hagués pogut aconseguir.
Aquell participant que perdi el xip electrònic serà desqualificat i haurà de passar per la secretaria de competició per
informar de la incidència i abonar les despeses en concepte de pèrdua de xip/s electrònic/s.
El control d’arribades de les travessies restarà tancat un cop hagi transcorregut el temps límit establert per completar el
recorregut, en funció de la travessia nedada (veure quadre informatiu de cada travessia). El temps comptarà a partir del
moment que es doni el senyal de sortida de cada prova.
Els nedadors que el jutge àrbitre de la prova consideri que no puguin arribar dins del temps límit seran obligats a abandonar
la prova, si ho considera oportú podrà deixar aquests participants finalitzar la prova .
Els qui hagin finalitzat la prova fora del temps límit juntament els que hagin estat obligats a abandonar la prova amb el
concepte de fora de control, desqualificats o retirats constaran en els resultats de la travessia sense lloc i temps, ( DQ, RT,
FT).
A la zona de cambra d’arribada hi haurà servei d’atenció mèdica per qui en tingui necesitat.
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UTILITZACIÓ BANYADORS I PROHIBICIONS
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. Es regularà atenent als acords publicats per F.I.N.A. i la R.F.E.N. (GR.5, FINA Swimwear rules)
http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear, Periode valid des de el 01 de gener de 2018 al 31 de desembre de
2018. No es podrà utilitzar cap estri de material auxiliar d’entrenament, que augmenti 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 per part dels membres del jurat de la prova.
Queda totalment prohibit l’ús de banyadors de neoprè o similars, així com tires terapèutiques de qualsevol tipus.
La violació d’algun d’aquests punts suposarà la immediata desqüalificació del participant infractor per part dels membres del
jurat.

CLASSIFICACIONS I RESULTATS
CLASSIFICACIONS

Per poder ser classificat/da cada participant haurà de finalitzar la prova sense ser desqualificat, registrat el nº dorsal pel
sistema de cronometratge electrònic a l’arribada i haver entregat el xip un cop hagi sortit de l’aigua.
Es confeccionaran classificacions generals independents per travessia, separades per gènere (masculí i femení).

RESULTATS

Els participants podran comprovar els resultats “oficiosos” en els panells informatius habilitats al Moll de Bosch i
Alsina i el mateix dia per la tarda al web del Club Natació Atlètic-Barceloneta www.cnab.cat.
Els resultats oficials seran publicats el divendres, 5 de Juliol a partir de les 14:00 hores.

PREMIS
HORARI ENTREGA DE PREMIS

Els premis s’entregaran a l’area de premiació situada al Moll de Bosch i Alsina. L’hora estimada de la entrega de premis de les
travessies serà a les 12:45 hores un cop s’hagi donat la sortida femenina de la LEN Open Water Swimming Cup (10 Km).
S’entregarà premi de guanyador/a al primer classificat i primera classificada de la classificació general de cada travessia:
- 66a Travessia Infantil (1000 m) - 66è Campionat Catalunya Infantil de Gran Fons
- 18a Travessia Menor (1000 m) - 18a Campionat de Catalunya Menor de Gran Fons
- 20a Travessia Màsters (1000 m)
- 79a Travessia Absoluta (5 Km) - 79è Campionat de Catalunya Absolut de Gran Fons
- 5a Travessia General de Mig Fons (3 Km) - 20è Campionat de Catalunya Màsters de Gran Fons
X Campionat Catalunya “Open” Aigües obertes - Categories màsters

- 37a travessia de persones amb discapacitat (400 m)
- 1a travessia benjamina (400 m)
- LEN Open Water Swimming Cup (10 Km)
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CANALS INFORMACIÓ I CONTACTE
TELÈFON: 93 221 00 10 / MAIL: travessiaportbarcelona@cnab.cat

ALTRES
La participació en qualsevol de les proves de 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 al CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA, al comitè de la prova i a qualsevol persona física o
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 o furts que puguin
patir els participants. Pels menors d’edat, el pare, mare o tutor legal serà qui es faci càrrec de les responsabilitats.
El present reglament podrà ser modificat o actualitzat per part del Club natació Atlètic-Barceloneta quan la direcció de
competició ho cregui convenient.
Barcelona, 25 d’Abril de 2019

