
XXXIV Travessia a la

Platja de La Pineda

31 De juliol de  2022



*HORA DE SORT IDA:

Travessia Petita ( 800 mts) :  10:30 h

(( anys : 2009 i posteriors))

Travessia Gran ( 2.000 mts) :  11:30 h

(( anys : ’2008 i anteriors))

*Lloc de trobada: 

Pinar de Perruquet. 

A les 9.30 h
(( confirmació de la inscripció i 

recollida del número))

Servei de Guardarroba

*Lloc d ‘arribada:

Platja del Racó



INSCRiPCiONS 1

• Complimentar  l´inscripció via web : cnvilaseca.com , per 

consultes mail cnvs@tinet.org

• Es necessari tenir Llicència Federativa vigent.

(( en cas de no tenir-la, el nedador nedarà sota la seva  

responsabilitat asumint el cost de l´assegurança addicional de 3€ ))

• Acceptació i compromís de complir el reglament   establert per 

aquesta prova.

• Abonar 10 € en concepte d’inscripció com a federat , no federat 

haurà d´assumir l´assegurança.

Inscripcions el dia de la cursa 15 €

Requisits :



INSCRiPCiONS 2

Les inscripcions es realitzaràn via web:

**IMPORTANT**
S’acceptaran inscripcions fins al dia

29 de juliol de 2022

Web:www.cnvilaseca.com

• Correu electronic per consultes

• cnvs@tinet.org 

No es garantitza inscripció el dia de la cursa 



CATEGORiES
• Pre-Benjamí: nascuts/des a l ‘any 2.011 i posteriors

• Benjamí: nascuts/des  a l ‘anys  2.011 -2012

• Aleví: nascuts/des   als anys 2009 - 2010

• Infantil: nascuts/des   als anys 2008 – 2007 

• Juvenil: nascuts/des   als anys 2006- 2005

• Cadet: nascuts/des   als anys 2004 -2003 

• Absolut: nascuts/des   als anys 2002 - 1996

• Màster 1: nascuts/des   als anys 1995 - 1986

• Màster 2:             nascuts/des   als anys 1985 – 1976

• Màster 3:             nascuts7des   als anys 1975 - 1964

• Veterà: nascuts/des   a l  ‘any 1963  i anteriors



PREMiS
• Vencedor  Masculí i Femení (Travessia Gran).Premis en 

metàl.lic per als 3 primers classificats.

• Vencedor Masculí i Femení  (Travessia Petita).

• Per classificació General.

• Per categoria.

• Al participant més jove.

• Al participant més veterà.

** Tots els participants que hagin fet la travessia rebran un 

obsequi i una entrada gratuïta al Parc Aquàtic AQUOPOLIS



REGLAMENT    1

Art.1- Les disposicions tècniques i reglamentàries, i també el control tècnic d’aquesta prova són les 
establertes pels reglaments de la F.I.N.A i de  la F.E.N.

DELS PARTICIPANTS

Art.2- Poden participar en aquesta prova:
a) tots els nedadors d’ambdós sexes amb llicències lliurades per les federacions afiliades a la 

F.E.N.
b) els nedadors estrangers, afiliats a clubs federats de la F.I.N.A.

INSCRIPCIONS:

Art.3- Les inscripcions dels nedadors hauran de ser formalitzades pel Club al qual pertanyen.
Assenyalaran nom, cognoms, categoria i el número de llicència lliurada per la Federació a la qual són
afiliats. No seran admeses les que no reuneixen els requisits anteriorment esmentats.
Les inscripcions hauran de ser trameses al Club Natació Vila-seca, mitjançant lagweb: cnvilaseca.com al
reglament seran vàlides les rebudes fins el dia 29 de juliol abans de les 12.00 hores. A partir d’aquesta
hora, les inscripcions romandran tancades, per tant, no se n’acceptaran a l’hora de la sortida.



REGLAMENT    2

CLASSIFICACIONS:

Art.4- D’acord amb les regles establertes pels reglament de la Federació Catalana de Natació i segons el
Gran Premi de Travessies d’Estiu, la classificació de la categoria femenina és independent de la categoria
masculina.
La classificació es tancarà 45 minuts després de l’arribada del primes nedador.
Per a la classificació d’equips es considerarà guanyador el grup afiliat a la F.E.N o a la F.I.N.A. que
col·loqui en millor posició els tres primers nedadors. DE L’ORGANITZACIÓ

DE L’ORGANITZACIÓ:

Art.5.- El xip identificatiu es lliuraran als nedadors al lloc de la sortida mitja hora abans de començar.
És obligatori portar el xip durant tota la prova, ja que és l’únic mitjà d’identificació, especialment a
l’arribada, es d´obligat cumpliment tornar el xip a l´arribada.
El jurat no podrà respondre de la classificació d’un nedador si a l’arribada no porta el distintiu, en
aquest cas serà classificat en darrer lloc. El Club Natació Vila-seca espera el compliment d’aquestes
normes per evitar retards que repercuteixin en la bona marxa de la travessia.



REGLAMENT    3

Art.6.- És prohibit d’acomboiar als nedadors durant el trajecte de la prova. No serà permès
l’estacionament d’embarcacions alienes a l’organització en el recinte d’arribada i sortida, ni tampoc no
es podrà circular per l’itinerari, degudament senyalitzat i controlat per embarcacions oficials del Club
organitzador. Esta prohibit l´us de Neoprens a la proba.
Si un Club o organisme volgués acompanyar els seus nedadors amb alguna embarcació, haurà de
comunicar-ho a l’organització, a fi d’identificar-lo i no ser expulsat de la prova.
Si per afavorir un nedador, alguna embarcació destorba el pas d’un altre, o el molesta, aquest podrà
denunciar-ho, assenyalant el número o nom del nedador afavorit, el qual serà desqualificat tot el grup
causant de l’incident, i també el nedador que resultés afavorit.
De la mateixa manera serà motiu de desqualificació el fet d’abandonar l’aigua i apropar-se a la vora per
anar caminant.

Art.7.- La sortida la donarà el jutge de sortida, el qual indicarà l’itinerari i el lloc d’arribada, i les
instruccions que consideri convenients.
La classificació d’arribada, la portaran a terme els membres del jurat, nomenats pel Col·legi regional
d’àrbitres de la F.C.N. Qualsevol reclamació haurà de fer-se per escrit al jurat, fins a mitja hora després
d’haver-se tancat el control, d’acord amb allò establert per la F.C.N.
Tota dificultat o dubte que no s’hagi previst en el reglament serà resolt per la F.C.N.
Les decisions del jurat són inapel·lables.

NOTA: El Club Natació Vila-seca no es fa responsable dels accidents que puguin ocórrer als
participants que no posseeixin la capacitat necessària per efectuar la travessia. En seran doncs,
responsables els clubs corresponents. L’Organització compta amb l’ajuda de la Creu Roja per qualsevol
accident que hi pugui haver.


