#nedem perlapaula
LLANÇÀ – 23 DE DESEMBRE
REGLAMENT I NORMATIVA DE LA TRAVESSIA

1. ORGANITZACIÓ, LOCALITZACIÓ I DATES
1.1. Aquesta Travessia popular esta organitzada pel Club Esportiu Tintoreres Llançà
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llançà
1.2. La travessia es celebrarà en aigües de Llançà, será una volta circular d´1km per la zona
del Port de Llançà.
1.3. La Travessia #nedemperlapaula tindrà lloc el diumenge 23 DE DESEMBRE per
recaptar fons per ajudar a la Paula a superar la seva malaltia. Tot el benefici
recaptat anirà íntegrament per la Paula i els seus familiars.

2. PARTICIPANTS
2.1. Poden participar a la travessia tots els nedadors majors de 10 anys que hagin
realitzat correctament la inscripció.
2.2. Tots els participants menors de 18 anys hauran de comptar amb l’autorització
paterna per poder realitzar la travessia.

3. INSCRIPCIONS
3.1. Les inscripcions es poden realitzar el mateix dia 23 de desembre a la Platja del Port
entre les 10 i 10h30 del matí.
3.2. També es podrà avançar el full d’inscripció degudament omplert via mail a
tintoreresllanca@gmail.com. I abonar els drets d’inscripció per transferència
bancària al compte corrent que figura al full d’inscripció.
Us podeu descarregar el full d’inscripció a la web www.visitllanca.cat.
Podeu també fer la vostra inscripció online a cronoexagon.com
3.3. Per poder participar a la travessia la inscripció ha d’estar correctament omplerta i
els drets d’inscripció abonats.
3.4. Cap menor de 18 anys podrà participar a la travessia sense l’autorització paterna
degudament omplerta.
3.5. Per motius de seguretat l’organització limita la participació a 200 nedadors.
3.6. El límit d’inscripció per a la Travessia és el diumenge 23 de desembre a les 10.00h
del matí.
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4. DRETS D’INSCRIPCIÓ
4.1. El dret d’inscripció per participar a la Travessia #nedemperlapaula és de 10€ per
participant. Tot el benefici de la travessia serà donat íntegrament als familiars de
la Paula per tal d’ajudar-los a sufragar el cost del tractament de la seva malaltia.
4.2. Cal realitzar el pagament in-situ al moment de la inscripció o per transferència
bancària en cas de realitzar la inscripció els dies previs a la travessia o bé online a través de la
plataforma cronoexagon.com
4.3. Per poder organitzar aquesta travessia correctament el Tintoreres Swimming Club
conjuntament amb l’Ajuntament de Llançà compte amb la col·laboració de SK
Kayak, Club Nàutic Llançà, Estudi Ferrer, Diversport i Transports Kiku.
4.4. Els patrocinadors anuals del Tintoreres Swimming Club una vegada més han
recolzat l’activitat proposada per tal de maximitzar el benefici possible a
aconseguir.

5. CATEGORIES
5.1. Categoria Absoluta Masculina
Hi haurà premi pels tres primers classificats masculins.
5.2. Categoria Absoluta Femenina
Hi haurà premi per les tres primeres classificades femenines.

6. PROGRAMA DE LA TRAVESSIA
DATA
Diumenge 23 de desembre 2018

HORARI
10 a 10h30

Diumenge 23 de desembre 2018

11.00h

Diumenge 23 de desembre 2018

12h

ACTE
Recollida de dorsals a la platja del Port +
Inscripcions
Senyal
de
sortida
de
la
travessia
#nedemperlapaula (1000m)
Entrega de trofeus Travessia #nedemperlapaula

6.1. En cas de que la meteorologia impedís realitzar el recorregut establer inicialment,
es duran a terme les modificacions adequades a la seguretat dels participants.
6.2. En cas de previsió de mal temps la travessia s’aplaçaria per un altra data amb
previsió de millors condicions meteorològiques. Possiblement, el següent cap de
setmana.
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7. LLIURAMENT DELS DORSALS
7.1. Els dorsals es podran recollir entre les 10 i 10h30 a la Platja del Port.
7.2. Tots els participants a la travessia hauran de recollir el dorsal + el casquet de bany.
Es poden generar cues. Es prega als participants antelació per recollir els dorsals i
paciència. Hi haurà temps per atendre a tothom.
7.3. A mesura que es vagin realitzant les inscripcions s’actualitzarà el llistat provisional
d’inscrits amb el número de dorsal que representarà cada participant.
7.4. Quan es faci entrega del casquet de bany + la bossa del nedador, a cada
participant se li marcarà el dorsal adjudicat al braç.
7.5. És imprescindible que tots el nedadors que participen a la travessia, competeixin
amb el dorsal pintat per tal de facilitar la tasca del personal a l’arribada.

8. SENYALS A TERRA
8.1. El senyal de sortida es donarà des de la platja de Garbet mitjançant una senyal
fònica (bocina d’aire comprimit).

9. RECORREGUT
9.1. El recorregut será d’un km per la badia del Port de Llançà
9.2. El recorregut estarà marcat per unes boies de color taronja i un arc a l’arribada a
terra.

10. LES BOIES
10.1. Les boies de la travessia seran de color taronja i de grans dimensions
10.2. Es situaran 4 boies davant de la costa marcant el recorregut.
10.3. Aquestes boies s’hauran de vorejar seguint les indicacions del breafing de sortida.

11. LA SORTIDA
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.6.

L’hora de sortida serà a les 11.00h en punt.
La línia de sortida serà l’entrada a mar de la Platja del Port de Llançà.
La sortida serà donada per mitja d’un senyal fònic (Bocina d’aire comprimit)
Hi haurà servei de guarda-roba a la Platja del Port.
Els nedadors que es retirin ho hauran de notificar el més aviat possible a
l’organització

12. ARRIBADES
12.1. La línia d’arribada estarà situada a la Platja del Port senyalitzada amb unes banderoles.
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12.2. S’agafarà el temps per a cada nedador quan aquest creui l’arc d’arribada i aquest
serà el que es reflectirà a les classificacions
12.3. En cas de dubte en l’ordre d’arribada de dos o més participants, aquests es
posaran a les classificacions en l’ordre que consideri la organització, en funció de
la gravació de l’arribada i els temps recollits pels membres de l’organització.

13. DESQUALIFICACIONS
13.1. Nomes es desqualificarà un participant en cas que:
• Rebi qualsevol tipus d’ajut extern.
• Realitzi qualsevol acció antiesportiva envers a un altre nedador o envers un
membre de l’organització.
• Embruti la costa o l’aigua durant la competició llençant deixalles o residus.

14. SISTEMA DE CLASSIFICACIONS
14.1. Les classificacions es recolliran a l’arribada manualment a través dels membres
de l’organització.
14.2. Es generaran classificacions per categories i amb el resultat general de la
travessia amb el nom, dorsal i temps aconseguit.
14.3. Les classificacions de la travessia es penjaran a la web www.visitllanca.cat al llarg
del cap de setmana.

15. EMBARCACIONS OFICIALS
15.1. Les embarcacions oficials s’identificaran mitjançant una bandera blava a la popa
de la mateixa.
15.2. L’embarcació de la creu roja que també durà a terme tasques de seguiment,
control i seguretat durà una bandera blanca amb una creu vermella al centre.

16. NEDADOR QUE ES RETIRA
16.1. Qualsevol nedador que es retiri ho ha de fer saber el més aviat possible a
l’organització o a qualsevol membre de la mateixa.
16.2. 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.
16.3. Es disposaran de kayaks que realitzaran el seguiment de la travessia. Si un
nedador necessita descansar abans de reprendre la marxa pot demanar-els-hi
ajuda.

17. PREMIS
17.1. Premis per els 3 primers finalistes masculins.
17.2. Premis per les 3 primeres finalistes femenines.
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18. CLASSIFICACIONS
18.1. Les classificacions de la Travessia #nedemperlapaula podran consultar-se a la
web:
www.visitllanca.cat
18.2. Les classificacions es penjaran al llarg del cap de setmana segons el resultat
general.
18.3. En el resultat i figurarà el nom, cognoms, el dorsal i el temps aconseguit. Aquests
resultats seran de caràcter públic per a tothom que desitgi consultar-los.

19. ELEMENTS DE FLOTACIÓ I VESTIMENTA
19.1. No està permesa la utilització de cap element que ajudi a la flotabilitat o impuls
del nedador a l’aigua, a menys que sigui estrictament necessari.
19.2. Si està permès qualsevol tipus de banyador, neoprè i samarreta que permeti
aguantar millor la temperatura.

20. RESPONSABILITAT
20.1. Tots els nedadors que participen en la travessia ho fan sota el seu propi risc i
responsabilitat.
20.2. Es exclusiva responsabilitat del nedador la participació i/o continuació en la
travessia.
20.3. Tots els participants que hagin abonat correctament els drets d’inscripció de la
Travessia #nedemperlapaula compten amb una assegurança de participant amb
el mínim que estipula el “Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se
determina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo”. Si un
participant resulta ferit per la seva participació a la travessia ha de posar-se en
contacte amb l’organització (tintoreresllanca@gmail.com) per tal de seguir els
tràmits corresponents amb l’assegurança.

21. ORGANITZACIÓ
21.1. L’organització recomana als participants no inscriure’s si no es veuen amb
capacitat suficient per completar la Travessia
21.2. El recorregut serà supervisat per un seguit d’embarcacions que recolliran
qualsevol participant que vulgui abandonar la travessia, acompanyant-lo a terra.
21.3. El recorregut serà supervisat també per un seguit de kayaks que auxiliaran
qualsevol participant que ho necessiti fins que arribi una embarcació pneumàtica
de suport adient.

22. DRETS D’IMATGE
22.1. Els drets d’imatge de la travessia pertanyen en exclusivitat al Club Esportiu
Tintoreres Llançà, que podrà usar-los de forma gratuïta com ho consideri
convenient.
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