
                            

                    TRAVESSIA POPULAR DE CADAQUÉS 7 SETEMBRE 2019 

NORMATIVA 2019:

1. DATA I HORA:  

La prova es realitzarà el dissabte 7 de setembre del 2019.

8:00 a 9:00 hores: inscripcions i marcatge a la plaja del Ros.

9:45 hores: explicació del recorregut de la travessia a la plaja del Ros.

        10 hores: Sortida de la Platja del Ros, travessia 950 metres.

10:00 a 11:00 hores: inscripcions i  marcatge travessia “Kids” del  port  a sa plaja gran
(costat del bar Marítim).

      12:00 hores: Sortida de sa plaja Gran Travessia “Kids” del port.

              12:30 hores: Entrega de Premis.

2. DISTÀNCIA:  

Travessia del port 950 metros .  Travessia “Kids” del port 150 metros.
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3- CATEGORIES:  

L’edat  mínima  per  participar  a  la  Travessia  del  port  (950  metres)  serà  de  12  anys
(nascuts any 2007).
Tots  els  menors  d’edat,  abans  de  realitzar  cada  prova  els  seus  pares/tutors  hauran
d’omplir una fitxa d’Autorització per fer la travessia.

 Absolut: a partir de 18 anys (2001).

 Joves: de 12(2007) a 17 anys (2002). 

 Kids: a partir dels 6 anys (2013) i fins als 11 (2008), faran la travessia de 150
metres, a la plaja gran (aniran hi tornaran a una boia). 

4- INSCRIPCIONS:  

Les inscripcions podran fer prèviament a l'oficina de turisme de Cadaqués i a la web
www.curses.cat fins el dia 5 de Setembre a les 15 hores.  
També el mateix dia 7 de setembre a la plaja del Ros de 8 a 9 hores.

A la inscripció hi haurà de figurar el nom i els cognoms, el DNI, la data i  el  lloc de
naixement i el email (en cas de menors d’edat s’haurà d’omplir l’autorització).

La  travessa  és  pot  ajornar  a  una  altra  data  si  les  condicions  meteorològiques
impedeixen la seva realització.

. 

http://www.curses.cat/
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5- PREU:  
            

3 euros per participant (dels quals 2 euros seran destinats a un donatiu per l’Hospital
d’Avis de Cadaqués).

6- GUARDA-ROBA:      

                  Estarà instal·lada a Sa Plaja Gran (entre el Marítim i el Meliton)

7-  LA SORTIDA  

La sortida s’indicarà a través 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.

8-  ARRIBADES  

Quan  els  participants  surtin  de  l’aiga  es  prendrà  el  temps  que  marcarà  l’ordre
d’arribada. Està PROHIBIT nedar sense estar inscrit prèviament.
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9-  RECORREGUT  

Sortida de la Platja del Ros, vorejant la costa sense entrar a la zona de les barques., fins a
a Sa Plaja Gran, on estarà senyalitzada l’arribada.
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10-  DESQUALIFICACIONS  

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

 Quan provoqui 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.

 Si s’entra a la zona de les barques.

11- RETIRADA DELS NEDADORS  

Qualsevol nedador que es retiri ho ha de fer saber a la Organització.

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. 

12- PREMIS  

 Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins Absoluts.

 Premis als 3 primers participants Masculins i Femenins categoria Joves 10 a 16 anys.

 1er Local Masculí de Cadaqués: és obligatori estar empadronat a Cadaqués per optar a
aquest premi.

 1ª Local Femení de Cadaqués: és obligatori estar empadronat a Cadaqués per optar a
aquest premi.

 Tots el participants de la Travessia “Kids” del  port rebran un obsequi al finalitzar la
prova.
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13- RESULTATS DE LA PROVA  

Els resultats de la prova es podran consultar un cop hagi finalitzat la travessia, a la web
www.curses.cat, al facebook del C.N.Swimfaster Salt i a la Oficina de Turisme de 
Cadaqués.

14- ELEMENTS DE FLOTACIÓ I VESTIMENTA  

No està permesa la utilització de cap element que ajudi a la flotabilitat o impuls del
nedador a l’aiga.

Està permès qualsevol tipus de banyador, neoprè i samarreta que permeti aguantar
millor la temperatura.

15- RESPONSABILITAT  

Tots  els  nedadors  que  participin  en  la  travessa  ho  fan  sota  el  seu  propi  risc  i
responsabilitat.

L’Ajuntament de Cadaqués i  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. 

És exclusiva responsabilitat del nedador la participació i/o continuació en la travessia.

16- 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.

http://www.curses.cat/
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Aquesta  travessa  pot  ser  suspesa  a  criteri  dels  organitzadors  si  les  condicions
meteorològiques o l’estat de la mar no es adequat.

17- CONTROLS  

Els membres de l’Organització, 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.

18- DRETS D’IMATGE  

Els drets d’imatge pertanyen en exclusiu a l’Ajuntament de Cadaqués, que podrà usar-los en la
forma onerosa o gratuïta que estimi convenient.

19- MÉS INFORMACIÓ:  

-visitcadaques

Turisme de Cadaqués

Contacte: 972 25 83 15 Oficina de Turisme de Cadaqués
omesport.wema-marinaalta.com
www.swimfaster.es

www.curses.cat

http://www.curses.cat/
http://www.visitcadaques.org/
http://www.swimfaster.es/
https://www.facebook.com/CadaquesTurisme/
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