CLUB NATACIÓ CALELLA
Piscina Municipal Dol Rierany Valldenguli, s/n
Tel.: 93 766 19 71 – e-mail: natacio@cncalella.com
08370 Calella
Seccions Club: Natació i Natació Sincronitzada.

32a Travessia a la Platja de Calella
-8 de setembre de 2019–
Distàncies a nedar 2.000m.i 1000m.(menors i veterans)

Organitza: C.N. Calella

Us fem saber que el Club Natació Calella organitzarà la Travessia a la Platja de Calella, que
aquest any arriba ja a la XXXII edició. La distància a nedar és de 2000 m..També hi ha una per
menors i veterans de 1000m. La Travessia tindrà lloc el proper 8 de setembre de 2019.
Us convidem a compartir aquest dia amb nosaltres, per gaudir d'un dia dedicat a la
natació i al mar.

Club Natació Calella.

32a TRAVESSIA A LA PLATJA DE CALELLA
8 de setembre de 2019 - Distàncies a nedar 2.000m/1.000m

REGLAMENT:
1.- Organitza: C.N. Calella.
2.- La participació està oberta a tots els nedadors/es que tinguin llicència federativa de natació actualitzada, previ
pagament de 5€.
3.- Els nedadors independents hauran d'estar en possessió de llicència actualitzada de la Federació Catalana de
Natació (llicència per un dia), la qual hauran de tramitar al C.N.Calella. El cost de la llicència 15 Euros va a
càrrec de l'esportista. Aquesta possibilitat es contempla NOMÉS PER A NEDADORS QUE HAGIN COMPLERT
ELS 18 ANYS EL DIA DE LA TRAVESSIA.
L' import de la llicència per un dia (15 €) es farà efectiva per Internet a la web del Club Natació Calella,
apartat travessia. No s’accepten transferències ni pagaments el mateix dia de la travessia, ni un cop
passat el termini d’inscripció.
Un cop feta la inscripció, les possibles baixes NO donaran dret a la devolució de l' import de la llicència.
Recordem que serà del tot impossible fer inscripcions el mateix dia de la travessia.
Darrer dia d’inscripció el dimarts 3 de setembre abans de les 12 del migdia.
4.- El control serà a càrrec del col·legi d'àrbitres de la Federació Catalana de Natació.
5.- El cronometratge es farà amb xip. Correrà a càrrec de l’empresa Crono Exagon. Tot participant que perdi
el xip no serà re qualificat i haurà de pagar 6€ per la seva pèrdua.
6.- Als fulls d'inscripció (masculins i femenins) hi haurà de figurar el nom, cognoms, any de naixement, club al
que pertany i n. de llicència. Les inscripcions es faran arribar per e-mail: natacio@cncalella.com i han d'estar a
la nostra secretaria com a molt tard a les 12:00 de dilluns 2 de setembre
7.- La documentació es recull de 8:00 a 9.15 h hores a la carpa de dorsals a la mateixa platja .
8.- SORTIDA masc.i fem.TRAVESSIA 1000 m. a les 9.30 del matí,Sortida a l’australiana,2 voltes de 500m.
9-SORTIDA masc.i fem.TRAVESSIA 2000m. a les 10:00 del matí.Sortida a l’australiana 2 voltes de 1000m
10.- La sortida i l’arribada de la Travessia tant la de 2000m com la de 1000m serà a la platja davant mateix
de la Piscina Municipal Dorly Strobl del Club Natació Calella .
11.- Categories Travessia 2000m:
ANY MASC/FEM
2005-04-03
2000-01-02
1999 en endavant
Categories Travessia 1000m:
ANY MASC/FEM
2006-2007-20081968 en endavant
12.- Els premis seran:

TROFEU PER:
TROFEU PER:

CATEGORIA:
“A”
“B”
“C”
CATEGORIA:
Menors
Veterans

Primer, segon i tercer de cada categoria (masculí i femení) .
Primer i primera LOCAL classificats de la categoria general.

El nedador/a que obté el trofeu de la general, no podrà repetir el de la seva categoria.
13.-El lliurament de Trofeus s’efectuarà aproximadament sobre les 11:00 h a la mateixa platja..
14.-La participació a la 32a. TRAVESSIA significa la total acceptació d'aquest reglament.

32a. TRAVESSIA A LA PLATJA DE CALELLA
8 de setembre de 2019 - Distàncies a nedar 2.000m./1000m.

Punts importants a recordar:
Inscripcions:
A la pàgina web del C.N.Calella apartat Travessia per a tots els federats per la F.C.N.,
previ pagament de 5€. Teniu temps fins dimarts 3 de setembre a les 12:00. Per qualsevol
aclariment natacio@cncalella.com.
•

•

Indispensable:
Estar en possessió de llicència federativa de natació per la temporada 18/19 de la
Federació Catalana de Natació (no de Triatló ni cap altre modalitat) o de la llicència
Temporal o de la llicència per 1 dia de la FCN, cost de la llicència per 1 dia 15€ a
càrrec de l'esportista (segons Reglament de la FCN només poden tenir Llicència per 1
dia els nedadors de Categories Màsters) .

•
•

Com tramitar la llicència per un dia:
L' import de la llicència per un dia (15 €) es farà efectiva per Internet a la web del Club
Natació Calella, apartat Travessia. No s’accepten transferències ni pagaments el
mateix dia de la travessia.
Un cop feta la inscripció, les possibles baixes NO donaran dret a la devolució de
l'import de la llicència.

• Recordeu:
Serà del tot impossible fer inscripcions el mateix dia de la Travessia.
•

Entrega de xip i casquet:
De 8.00 a 9.15 h a la carpa de dorsals a la mateixa platja.

•

Sortida Trav.1000m (menors i veterans): Única Masculina i Femenina - 9.30 h
Sortida Trav.2000m: Única Masculina i Femenina - 10:00 h.

•

Lliurament de Trofeus:
A les 11:00 h-11.15 aproximadament.

32a. TRAVESSIA A LA PLATJA DE CALELLA
8 de setembre de 2019 - Distàncies a nedar 2.000 m./1000m.
Organitza: C.N. Calella

P R O T O C O L –
1.-

Distàncies a nedar: 2000m.i 1000m per menors i veterans.

2.- La sortida i arribada de la Travessia de 2000m i la de Menors/Veterans
1000m. s’efectuaran a la platja davant la Piscina Municipal Dorly Strobl del Club
Natació Calella Calella.
3.- Horari Sortida Trav.2000m: Masculina i femenina a les 10:00 .
Horari Sortida Trav.1000m: Menors i Veterans masc i fem.a les 9.30 h
4.- Tots els nedadors portaran el xip corresponent. En cas de pèrdua s’haurà de
pagar 6€.
5.- Es donarà un full amb el recorregut en el moment de la recollida del xip.
6.- Els temps serà agafat i el xip entregat a la línia d’arribada establerta pels
arbitres de la cursa, així com automàticament per l’empresa Crono Exagon.
7.- Aproximadament a les 11.00-11:15 h es preveu l’entrega de trofeus.
9.- Els resultats de la Travessia els podreu consultar el mateix dia de la travessia i
a la pàgina web del Club Natació Calella posteriorment.
Nota important:
Tots els participants han d’estar en possessió de la llicència
actualitzada de la Federació Catalana de Natació.. de NATACIÓ
No s’admetran inscripcions amb llicència de triatló,o altre modalitat
ja que pertany a una altre federació.

