
 

60ª TRAVESSIA AL PORT DE VINARÒS. 
DISSABTE 10 DE JULIOL DE 2021. 
 Reglament: 
 La 60ª Travessía al Port de Vinaròs es una proba esportiva organizada pel Club Natació 
Vinaròs www.cnvinaros.com.  

 

1.Participants 

 Tots els nedad@rs amb llicència federativa de natació en vigor. També podrán 
participar nedad@rs independents sense llicència. 

 2.Inscripcions  
Les inscripcions hauran de formalitzar-se obligatòriament abans del dimecres 07 de 
Juliol de2021. 

Les inscripcions podran realitzar-se ON-LINE a: 

 https://sportmaniacs.com/ 

L'organització no es fa responsable de la inclusió de dades falses en les inscripcions , i 
que cada nedador els omple sota la seva responsabilitat. 

 El preu de les inscripcions son: 

 Menuda: gratuïta. 

 Mitjana i Gran: 14 € (federats) 17€ (no federats) fins 01/07, del 02/07 fins 07/07 20 € 
(federats) 23€ (no federats). 

 Adaptada: 14€ (federats) 17€ (no federats) fin 01/07, del 02/07 fins 07/07 20 € 
(federats) 23€ (no federats).   

Retirada de dorsals el dissabte día 10 de juliol de 16:00 a 18:00 hores, al Club Nàutic 
Vinaròs. Per ordre de travessies (2000, 500, 700 i 250 m.) 

 

                           

 

https://sportmaniacs.com/


 

 

 3.Distancies y categories 

 2000 metres, Sortida a les 17:30 h. 

  • Infantil   anys 2006 i 2007 

• Juniors 1    anys 2005 i 2004 

• Juniors2    anys2003 i 2002 

• Sèniors   anys2001 al 1997 

• Masters   anys1996 al 1982  

• Veterans   anys 1981 i anteriors  

 

500 metres, Sortida a les 18:30 h.  

• Adaptada (accés a l’aigua per rampa): totes les categories (l’Organització es 
reserva el dret a agrupar categories atenent al número d’inscripcions).  

 

700 metres, Sortida a les 19:00 h. 

  • Alevins:          anys 2008 i 2009  

• Benjamins:  anys 2010 i 2011 

 

 250 metres, Sortida a les 19:30 h. 

 • Promeses:  any 2012 i anteriors. 

 

 4.Desqualificacions  

Serà motiu de desqualificació:  

• No estarà permès l'ús del neoprè.  

• No estarà permès l’us de rellotge. 

  • No estarà permés l’us de banyadors no homologats  

• No seguir el recorregut complet.  



• Dificultar la marxa dels nedadors. 

  • Deixar-se remolcar. 

 • Passar incorrectament per les boies. 

 • L'ús de qualsevol altre mètode antiesportiu. 

 • Es marcaran els números dels dorsals als hombros.  

 

 

 

 

5.Seguridad  

La prova serà controlada por un mínim de quatre embarcacions. Aquell nedador que 
necessite ajuda hi haurà de romandre estàtic amb el braç alçat fins que s'aproxime una 
embarcació d'assistència.  

6.Delegats 
 Cada club haurà d'acreditar un delegat que serà l'únic interlocutor entre el club i 
l'organització o els jutges. 

 7.Incidents 

 Els imprevistos seran resolts per l’Organització. L'organització es reserva el dret a 
modificar qualsevol disposició d'aquest reglament, seguint criteris de millora i 
seguretat. El Club Natació Vinaròs no es fa responsable dels accidents que puguen 
ocórrer, fent-se responsable el club corresponent, el propi interessat o les persones 
capacitades en cas de tractar-se de menors d'edat.  

8.Premis  
• TROFEU CIUTAT DE VINARÒS al guanyador de la prova (2000 metres). Un 
menú per a dos persones al Restaurant La Isla de Vinaròs 

• TROFEU CIUTAT DE VINARÒS a la guanyadora de la prova (2000 metres). Un 
menú per a dos persones al Restaurant Bergantín de Vinaròs. 

• TROFEU CAIXA VINARÒS al club que primer classifique 5 nadadores en la 
prova 2000 m.  

• TROFEU CAIXA VINARÒS al nadador de menys edad i al mes veterà. 

• TROFEU CLUB NATACIO VINARÒS al club que aporte més participants 
(excepte C.N.V.) 



• TROFEU als tres primers de cada categoria masculina y femenina. 

• TROFEU als tres primers de cada categoria adaptada masculina i femenina. 

• Medalles per a tots els participants de la categoría promeses. 

             • Avituallament, i obsequi per a tots el participants inscrits. 

 

 L'entrega de trofeus tindrà lloc: 

 A les 19:00h entrega trofeus travessia 2000m. i adaptada. 

 A les 20:00h entrega trofeus travessia 700 i 250m.  

 

 

 

 

La participació en la 60ª Travesía al Port de Vinaròs implica l’acceptació 
del present reglament. 

 L'organització adverteix del risc que la natació en aigües obertes suposa, per la qual 
cosa ha de ser practicada per persones amb una alta preparació i un correcte estat de 
salut i s'eximeix de qualsevol culpa sobre els danys que la participació en la travessia 
pogués suposar a els participants, assumint aquests amb la seva inscripció la total 
responsabilitat dels mateixos. 

 


