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II ENTRECALES BENISSA 19-06-2022 
TRAVESSIA A NADO COSTA DE BENISSA 

 
 

REGLAMENT OFICIAL 
Les següents regles són aplicables a la prova de natació corresponent a la segona edició 
de la travessia nadant ENTRECALES BENISSA organitzada pel CLUB NATACIÓ 
BENISSA, el CLUB NÀUTIC LES BASSETES I L’AJUNTAMENT DE 
BENISSA. 
En cas de dubte en la seua interpretació prevaldrà l'opinió i decisió de l'organització. Tots 
els participants amb la seua inscripció accepten íntegrament el present reglament. 

 

DATA I LLOC  
La 2a edició de la travessia nadant ENTRECALES BENISSA tindrà lloc el diumenge 19 de 
juny de 2022. L'eixida s'efectuarà a les 9.30 hores des de la Cala Baladrar tenint meta en 
el Club Esportiu les Bassetes cobrint una distància en línia paral·lela a la costa de 2500 
metres aproximadament. 

 

ASSEGURANÇA DE LA PROVA 
L'organització i desenvolupament de la prova estan coberts per una assegurança de 
responsabilitat civil i una assegurança d'accidents col·lectiu contractats amb la companyia 
ALLIANZ. 

 
 
 
 

NORMATIVA COVID.  
Segons normativa vigent.  

 
Aquesta normativa queda condicionada a possibles canvis en matèria legal que puguen sorgir 
des de la publicació del present reglament fins al dia de la celebració de la prova.
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HORARIS I DISPOSICIONS ORGANIZATIVES 
 

RECOLLIDA DE DORSALES CALA LA FUSTERA: 7:30H – 8:15 H 

EIXIDA PRIMER I SEGON AUTOBÚS DORSALS 1-100: 8:30H  

EIXIDA SEGÜENTS AUTOBUSOS A MESURA QUE TORNEN ELS 
ANTERIORS. 

 
L’ORDRE D’ACCÉS ALS AUTOBUSOS SERÀ CONFORME AL NOMB RE DE 
DORSAL PER TAL  D’AGILITZAR LES EIXIDES.  

 
INICI DE LA PROVA EN CALA BALADRAR:  
ES REALITZARAN 3 EIXIDES DE 100 PARTICIPANTES 
CADASCUNA.  
1ª SALIDA: DORSALS 1 A 100: 9:30H  
2ª SALIDA: DORSALS 101 A 200.  
3ª SALIDA: DORSALS 201 A 300.  
ELS HORARIS DE LA SEGONA I TERCERA EIXIDA QUEDEN 
CONDICIONATS PER L’ARRIBADA DE L’AUTOBÚS A LA ZONA D’EIXIDA.  
Deixant sempre 10’ per a l’escalfament i deplaçamen t nadant fins la línia d’eixida. 

 

PARTICIPACIÓ I EDAT MÍNIMA  
La participació està oberta a totes les persones majors d'edat. 
 
En el cas de complir els 18 anys en 2022, en data posterior a la prova, serà necessari 
aportar una autorització de pare, mare o tutor/a legal. 

 

 
INSCRIPCIÓ 
El preu de la inscripció és de 20 euros. 
 
El nombre màxim de participants per a aquesta edició és de 300 participants. 
 
La inscripció i pagament de la mateixa es realitzarà a través d' https://www.crono4sports.es  
 
El tancament d'inscripció es realitzarà el dia 16/07/2022 a les 23:59h o una vegada 
cobertes les places. 
 
No hi haurà inscripció el dia de la prova ni es podrà realitzar fora de la plataforma oficial. 
Tampoc devolucions per no assistir una vegada realitzada la inscripció. 

 
CANVIS DE PARTICIPANTS 
 
El canvi de participant no és possible. Les inscripcions són estrictament personals i 
intransferibles. 
 
Qualsevol persona que transferisca (de forma no oficial i no es detecte per l'organització el dia 
de la prova) la seua plaça a un tercer serà directament responsable en cas d'accident o 
causat per aquest durant l'esdeveniment. L'organització no es fa responsable en cas 
d'accident en aquesta mena de situació. 
 
Si l'organització detectara algun tipus frau en la inscripció es vetarà la seua participació.
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IDENTIFICACIÓ (OBLIGATÒRIA)  
Els participants hauran de presentar-se en la “zona 0” situada en la Cala la Fustera per a la 
retirada del dorsal i el xip de cronometratge presentant DNI o PASSAPORT. 

EIXIDA EN CALA BALADRAR. 9.30H  
Es desplaçarà als participants amb autobús disposat per l'organització des de la “zona 0” 
situada en la Cala la *Fustera fins a la Cala *Baladrar. 
 
L'eixida s'efectuarà a flotació en el lloc indicat per l'organització mitjançant abalisament i 
embarcació. L'eixida es realitzarà mitjançant un estímul sonor. 
 
Els participants s’agruparan en 3 tandes:  
Dorsals 1 a 100  
Dorsals 101 a 200  
Dorsals 201 a 300  

 

ÚS DE BANYADORS I/O MATERIALS AUXILIARS. 

S'aplicarà la norma FINA aprovada pel Bureau, el 16 de gener de 2010. El vestit de bany per a 
aigües obertes, tant per a homes com per a dones, no cobrirà el coll, ni s'estendrà més enllà 
dels muscles, ni per baix del turmell. 

L'ús de neopré, tub, aletes, pales o altres articles que faciliten el nado no estarà permés 

 

CRONOMETRATGE. 
Será mintjançant xip lliurat per l’organització. Este xip es col·locarà en el canell.  
El tiemps en meta s’atorgarà quan és toque amb el xip l’arc de meta. 

 

 
TRAVESSIA. (Itinerari al final del reglament)  
TRAVESSIA (vore itinerari al final del reglament). 

El temps límit per a realitzar el trajecte serà de 90 minuts 

En el cas que un participant no complete el recorregut en el temps establert serà atés per 
l'organització, per a acompanyar-lo a la zona de meta o a la “zona 0”. 

El xip, boia, xiulet de seguretat i gorro són obligatoris i hauran d'utilitzar-se durant tota la 
travessia. 

Es disposaran boies d'abalisament marítim que es deixaran a l'esquerra del participant, que 
serviran de referència i seguretat als nadadors. 

Una vegada iniciada la travessia si, per qualsevol motiu, l'organització decideix la suspensió 
d'aquesta, s'emetran estímuls sonors i els participants hauran de dirigir-se a les boies 
d'abalisament o al personal d'assistència més pròxim. 

La utilització del xiulet es farà exclusivament en cas d'emergència, sent automàtica la 
desqualificació del nadador que faça un ús inapropiat d'aquest. 

Les embarcacions, SUP o piragües que col·labora en el control de la prova, hauran de ser 
informades de les seues funcions per part de l'organització prèviament a la prova. 
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BOIA DE SEGURETAT 

L'ús de la boia de seguretat serà obligatori i correrà a compte del participant. 

Cada participant haurà de portar la seua pròpia boia. 

DESQUALIFICACIONS 

S'adverteix que els jutges de la prova i responsables de la seguretat en la mar, tenen la facultat 
de desqualificar o retirar a un nadador de l'aigua que no mostre coherència, presente 
símptomes d'hipotèrmia o qualsevol altre risc per a la seua pròpia seguretat, als quals es 
desvien del circuit marcat més de 20 metres i a qualsevol altra persona l'actuació de la qual, 
sota el seu criteri, comporte perill tant per als participants com per al desenvolupament de la 
prova. 

Els participants que hagen sigut retirats de l'aigua hauran d'entregar el xip de control a la 
persona que els atenga, la qual li ho farà arribar al jutge de carrera. 

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ. 

Serà motiu de desqualificació: 

● No complir les indicacions/exigències de l'organització. 

● Nadar sense el corresponent gorro facilitat per l'organització. 

● La utilització del mp3 aquàtic. 

● La incorrecta identificació d'acord amb aquestes normes. 

● Iniciar l'eixida abans del senyal del jutge d'eixida. 

● Ajudar-se de qualsevol tipus d'embarcació o mig auxiliar per a millorar la prestació en l'aigua 
(aletes, manyoples, vestits de neopré, tubs de respiració, etc.), o reduir la distància en nadar. 

● Alterar la marxa d'altres nadadors, vulnerant les elementals normes del respecte i del «Joc 
net». 

● Accedir a la meta per qualsevol altre lloc diferent del d'arribada. 

● Ús indegut del xiulet d'emergència fora dels casos d'urgència. 

● Qualsevol altra circumstància no prevista en el present reglament però que, segons el parer 
de l'organització, siga motiu de desqualificació. 
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ARRIBADA  
La prova finalitza amb l'arribada a Meta, situada en la zona d'embarcament del Club Esportiu 
les Bassetes tocant l'arc de meta amb la mà en la qual es porta el xip. A l’eixir de l’aigua, els 
participants hauran d'entregar el xip. 
 
Els participants a continuació passaran a la zona d'avituallament i posteriorment, després de 
recollir la bossa de material personal, iniciaran el camí de retorn caminant a la “zona 0” pel 
Passeig Ecològic de Benissa. 

 
 

AVITUALLAMENT  
S'entregarà a cada participant una bossa individual amb avituallament en la zona post meta 
perquè inicien el camí de tornada a la ZONA 0, evitant així acumulacions de gent. 

 

CATEGORIES. 

Les categories dels participants es divideixen totes en MASCULINES I 
FEMENINES, sent aquestes les següents: 

SÈNIOR – de 18 A 29 ANYS complits l'any de la prova. 

MÀSTER 30 – de 30 a 39 ANYS complits l'any de la prova. 

MÀSTER 40 – de 40 A 49 ANYS complits l'any de la prova. 

MÀSTER 50 – de 50 A 59 ANYS complits l'any de la prova. 

MÀSTER +60 – de 60 D'ara en avant complits l'any de la prova. 

ES POT! – Classificació conjunta de les categories anteriors. 
(ADJUNTAR CERTIFICAT DE DISCAPACITAT). 

LOCAL: Es considera local a la persona nascuda a BENISSA, o que 
acredite estar empadronat en aquest municipi. 

ABSOLUTA – Classificació conjunta de les categories anteriors. 

 

ENTREGA DE TROFEUS. 
CALA FUSTERA 12H 

Rebran trofeu els tres primers classificats de la categoria ABSOLUTA masculina i femenina i 
els primers classificats masculins i femenins de la resta de categories. Els participants 
guardonats, prèvia al lliurament, facilitaran la seua identificació a l'organització mitjançant DNI o 
PASSAPORT si se'ls és requerida. 

Els trofeus no seran acumulatius , sent l'ordre d'atorgament el següent: en primer lloc el 
trofeu obtingut en la categoria Absoluta. En segon lloc, el trofeu obtingut en la categoria 
corresponent. En tercer lloc, el trofeu obtingut en la categoria Local. 

 
. 
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SUSPENSIÓ DE LA PROVA. 
L'organització es reserva el dret de variar el punt d'arribada o eixida, retardar l'hora d'eixida, 
canviar la data o la suspensió d'aquesta. Si l'eixida arribara a produir-se, la prova es 
consideraria com realitzada, encara en el cas de suspendre's durant la seua celebració. Si la 
prova arribara a suspendre's, abans de donar l'eixida, sense data alternativa a la seua 
celebració, l'organització es reserva el dret a decidir i informar com procedir al reembossament 
o trasllat a nova data de la inscripció. 

 
ÚS DE LES DADES DEL PARTICIPANT.  
A) La inscripció suposa l'autorització per a l'ús lliure del nom del participant i la seua foto o 
imatge en tots els mitjans de comunicació (en línia i *off *line) acreditat i relacionat amb el club 
ja siga en l'àmbit nacional o internacional per temps il·limitat. 
B) De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que la seua participació en la Prova 
implica el seu consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer 
automatitzat existent per als Organitzadors. La finalitat d'aquest fitxer és el tractament per a la 
gestió i desenvolupament de la prova. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS.  

L'organització adverteix que la prova és al mig aquàtic i existeixen els riscos inherents que la 
natació en aigües obertes comporta, per la qual cosa ha de ser practicada per persones amb 
una demostrada preparació i un correcte estat de salut, recomanant abstindre's a aquells 
nadadors que no estiguen en condicions òptimes per a la seua realització. 
 
L'organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys que la participació 
en la Travessia *Entrecales poguera comportar als participants o a terceres persones, assumint 
aquests amb la seua inscripció la plena responsabilitat d'aquests, així com de l'extraviament 
d'estris personals per causes alienes a l'organització. 

 
CONTACTE:  
MAIL: clubnataciobenissa@gmail.com 

INSTAGRAM: https://instagram.com/cnbenissa 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/cnbenissa 
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ITINERARI:  


