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NORMATIVA 2017: 
 
 
 

1. PRESENTACIÓ DEL CIRCUIT: 
 

El present circuit està format per tres travessies. Està enfocat als nedadors que els hi agrada 
nedar al mar obert, i el objectiu principal es fomentar les aigües obertes en la Costa Brava i l’Alt 
Empordà.  
 
 
 
 

2. CALENDARI DE COMPETICIÓ: 

Les tres proves del Circuit son solidàries: l’aportació de cada participant serà d’un euro. 

- 28 de Maig Travessia Riells a St. Martí d’Empúries a l’Escala:Junta Local de l’Escala AECC-
Catalunya Contra el Càncer.  
 

- 18 de Juny Travessia de St. Joan a Cadaqués (sortida ses Oliveres): Hospital d’avis de 
Cadaqués. 
 

- 6 d’Agost Travessia Cau del Llop a la Gola a Llançà: Creu Roja Llançà. 
 

 

3. LES PROVES: 

 

1ª PROVA. – L’Escala, 4000 metros. Inici a les 10 hores. 
 
2ª PROVA. – Cadaqués, 3000 metros. Inici a les 10 hores. 
 
3ª PROVA. – Llançà, 2000 metros. Inici a les 10 hores. 
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4. PARTICIPACIÓ (CATEGORIES): 
 

 
Aquest Circuit està obert a la participació de totes les persones en Categories (masculí i femení).  
L’edat mínima serà de 10 anys per Llançà i 12 anys l’Escala i Cadaqués. 
 
Els menors d’Edat abans de realitzar cada prova, els seus pares/tutors hauran d’omplir una fitxa 
d’Autorització per fer la travessia. 
 
La organització del circuit aconsella  que els nedadors participants a les 3 proves tinguin en vigor 
la llicència d’aigües obertes de la Federació Catalana de Natació. 
 
 
 
 
 

Dia Hora Acte  
Dissabte 
abans de la 
prova 

Fins 19:00 h Inscripcions On-line. 

Diumenge 
de la prova 

8:00 h- 9:00h Recollida de Xips 

Diumenge 
de la prova 

De 8:30 h a 9:30h Transport dels Nedadors a la zona de Sortida  
(a l’Escala i Llançà) 

Diumenge 
de la prova 

9:45 A la Sortida Instruccions del Recorregut de la Travessia. 

Diumenge 
de la prova 

10:00 h Senyal de Sortida de  la Travessia 

Diumenge 
de la prova 

12:30h Entrega de Premis i Regals 
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CATEGORIES: 
 

• Absolut: 3 primers 
• Joves: 10 a 16 anys 
• Joves +: 16 a 29 anys  
• +30 
• +40 
• +50 

 
 

PUNTUACIÓ  PER CADA PROVA  I SEXE (CATEGORIA ABSOLUTA):  

 
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 punts 

 

5. INSCRIPCIONS I PREUS: 
 

Límit de cada prova a 250 nedadors: inscripcions fins el dia abans dissabte 19 hores (no hi 
hauran inscripcions el mateix dia). 

 
Les inscripcions seran totes On-line, per la web:  www.curses.cat 
 
A la inscripció hi haurà de figurar el nom i els cognoms, el DNI, la data de naixement i les 
dades de contacte. 

 
                La sortida serà a les 10:00 hores a totes les proves.  
 
                La travessia és pot ajornar a una altra data si les condicions meteorològiques  impedeixen  
               la seva realització o modificació del recorregut segons convingui. 

 
 

Els preus de les proves seran: 
             

- 1 prova:   
                

L’Escala: 22 euros 
Cadaqués: 22 euros 
Llançà: 16 euros 
 

- 3 proves: 50 euros. 
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6. LLIURAMENT DELS IDENTIFICADORS I MATERIAL DE LA PROVA 
 
Es obligatori per la retirada del xip presentar el DNI, NIE o Passaport. 
El xip es personal e intransferible, no es pot deixar ni cedir a ningú.  
És obligatori nedar amb el xip de cada prova, i haver estat prèviament inscrit a la mateixa. 
La cessió del xip fa la eliminació del participant posseïdor del xip. 
La devolució del xip al final de la prova es obligatori. 
Es obligatori està marcat el número del dorsal al braç, i portar el casquet oficial de la 
prova. 

 

7. SENYALS A TERRA 
 

Els senyals fets a terra es donaran des de la platja de sortida. 
 

Es faran servir els senyals fònics o banderes. 
 

Tots els senyals fets a terra amb banderes, quan s’hissin o arriïn, s’acompanyaran del 
corresponent senyal fònic. 
 

 
8. LES BOIES 

 
Les boies de sortida seran de color taronja. 
Hi haurà 4 boies durant el recorregut mínim (depenent de la prova).  Que s’hauran de vorejar 
per la part exterior de la mateixa. 

 
 
 

9.  LA SORTIDA 
 
 

La sortida serà donada per mitjà d’un senyal sonor.  
 
El temps límit per a prendre una sortida s’estableix en 5 minuts després del corresponent 
senyal de sortida vàlid. 

 
Qualsevol sortida falsa suposa la desqualificació immediata dels nedadors que la 
provoquin. 

 
Els nedadors que es retirin ho hauran de notificar, el més aviat possible a l’organització i 
és obligatori tornar el xip. 

 
Cada xip perdut és facturarà al responsable 12€. 
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10.  ARRIBADES 
 
 

A la sortida de l’aigua es prendrà el temps que marcarà l’ordre d’arribada i els nedadors 
hauran de lliurar l’identificador. 

 
L’arribada es tancarà 2 hores després de donar la sortida a cada prova. 

 
Tot  xip perdut és facturarà al responsable 12€. 

 
11.  RECORREGUT 

 

 

                                                                        L’Escala 28 de Maig         
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                                                            Cadaqués 18 de Juny 
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                                                                  Llançà 6 d’Agost  

 

                        

 
 
 

12.  DESQUALIFICACIONS 
 
Un nedador podrà ser desqualificat per qualsevol d’aquests motius: 
 

• En provocar una segona sortida falsa: La primera sortida falsa s’avisarà amb sons fònics i 
es tornarà a repetir la sortida. Les embarcacions de suport de l’organització aturaran a 
qualsevol nedador que no s’hagi adonat de la repetició de la sortida, la segona sortida 
falsa suposarà la desqualificació immediata dels nedadors que la provoquin. 

 
• En rebre qualsevol tipus d’ajut extern. 
 
• En realitzar qualsevol acció antiesportiva envers a un altre nedador o envers un membre 

de l’organització. 
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13.  PROTESTES 

 
Qualsevol protesta s’ha de fer per escrit al en el  termini màxim de 30 minuts des del 
tancament de la prova al Club Organitzador. 

 
El Comitè Organitzador serà l’encarregat de resoldre la protesta. 

 
 
 
 
14. SISTEMA DE CLASSIFICACIONS 
 
Per cada prova es donarà el resultat de la general i per categories amb sistema informatitzat en el 
control d’arribada, amb la puntuació de cada prova. 
 
 
 
 
15. EMBARCACIONS OFICIALS 
 
 Les embarcacions oficials s’identificaran mitjançant una bandera blanca. 
 
 
 
 
16. NEDADOR QUE ES RETIRA 
 
Qualsevol nedador que es retiri ho ha de fer saber al Comitè Organitzador. 
 
Si el nedador que es retira necessita ajuda, ha d’aixecar la mà i avisar a les embarcacions de suport 
que aniran al seu auxili.  

 
Els nedadors que es retirin és obligatori que tornin el xip. 
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17. PREMIS 
 

A cada prova es donaran els següents premis: 

 
 Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins Absoluts, sense neoprè. 
 
Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins Absoluts, amb neoprè. 
 
Premis al 1er masculí local i femení del Club Natació Swimfaster Salt. 
 
Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins categoria Joves 10 a 16 anys. 
 
Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins categoria Joves+ 17 a 29 anys. 
 
Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins categoria + 30 anys. 
 
Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins categoria + 40 anys. 
 
Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins categoria + 50 anys. 
 
 
 
Cada prova tindrà la seva puntuació absoluta per sexe.  
 
Al final del circuit a Llançà amb  la suma dels punts de les tres proves (categoria absoluta i 
única) es donaran premis: 
 

-  als 3 guanyadors masculí absolut i a les 3 guanyadores femenines absolutes. 
 
 

 
18. RESULTATS DE LA PROVA 
 
Els resultats de la prova es podran consultar a la pàgina web: www.curses.cat el mateix 
diumenge a la tarda. 
 
 
 
19. ELEMENTS DE FLOTACIÓ I VESTIMENTA 
 

No està permesa la utilització de cap element que ajudi a la flotabilitat o impuls del nedador en el 
aigua. 
 
Si està permès qualsevol tipus de banyador, neoprè i samarreta que permeti aguantar millor la 
temperatura. 

http://www.curses.cat/
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20. RESPONSABILITAT 
 
Tots els nedadors que participen en les travessies ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 
 
El Club Natació Swimfaster Salt, els membres del Comitè Organitzador i qualsevol altra persona 
o organismes involucrats en l’organització de la travessa, rebutgen expressament qualsevol 
responsabilitat per pèrdua, dany i lesions o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, 
com a conseqüència de la participació en la travessa.  
 
Es exclusiva responsabilitat del nedador la participació i/o continuació en la travessa. 
 
 
 
21. SEGURETAT 
 
L’Organització recomana als participants no inscriure’s si no es veuen amb capacitat suficient per 
completar la Travessa. 
 
El recorregut serà supervisat per un seguit d’embarcacions que recolliran qualsevol participant 
que vulgui abandonar la travessa, acompanyant-lo a port. 
 
Aquesta travessa pot ser suspesa a criteri dels organitzadors si les condicions meteorològiques o 
l’estat de la mar no es adequat. 
 
 
 
22. CONTROLS 
 
Els membres de l’Organització, que portaran un distintiu visible, podran en tot moment 
assenyalar qualsevol transgressió que comporti la desqualificació en la travessa. 
 
 
Qualsevol infracció, tals com poden ser, remolcar-se per una embarcació, agressió a un altre 
nedador, desobediència a un membre de l’organització, etc... significarà la desqualificació 
immediata. 
 
 
 
23. DRETS D’IMATGE 
 
Els drets d’imatge pertanyen en exclusiu al Club Natació Swimfaster Salt, que podrà usar-los en la 
forma onerosa o gratuïta que estimi convenient. 
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24. MODIFICACIONS A AQUEST REGLAMENT i AVISOS ALS PARTICIPANTS 
 
 
L’Organització podrà modificar qualsevol dels apartats anteriors si així ho considerà convenient i 
en aquest cas ho publicarà a la Web www.swimfaster.es, www.curses.cat i al Facebook del Club 
Natació Swimfaster Salt. 

 
 

 

25. MÉS INFORMACIÓ: 
 
 
Tota la informació en:  
 
www.swimfaster.es 
 
www.curses.cat 
omesport.wema-marinaalta.com 
Contacte:  swimfaster@hotmail.es 
 

http://www.swimfaster.es/
http://www.curses.cat/
http://www.swimfaster.es/
http://www.curses.cat/
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