MAJORALS SANT ROC

XVII TRAVESSIA NADANT

MAJORALS SANT ROC
PLATJA DEL CAGARRITAR

DENIA
08-08-2021
NORMES REGLAMENT DE LA PROVA

Hora d’entrega de dorsals:
L’entrega de dorsals i el control de firmes serà a partir de les 8:00 hores i fins 10 minuts
abans de cada eixida.
Distàncies:
· Travessada llarga: 5.000 m (2 eixides amb una diferència de 3-5’)
Eixida 1 Intatil a Máster A
Eixida 2 Máster B a Máster D
· Travessada inter mitja: 1.500 m (2 eixides amb una diferència de 3-5’)
Eixida 1 Intatil a Máster A
Eixida 2 Máster B a Máster D
· Travessades infantils:
500 m (benjamins, alevins)
Travessada infantils
200 m (Pre-benjamins)
Hores d’eixida de les diferents distàncies:
- Tots els participants de cadascuna de les travessades, deuran estar 5 minuts abans en la
zona de cridament, ubicada en la línia d’eixida.
- El jutge de la travessada serà l’encarregat de donar l’eixida mitjançant elements
acústics.
· 9,30 hores Travessada 1.500 m: (2 eixides amb una diferència de 3-5’)
Eixida 1 Intatil a Máster A
Eixida 2 Máster B a Máster D
A continuación Travessada 5.000 m: (2 eixides amb una diferència de 3-5’)
Eixida 1 Intatil a Máster A
Eixida 2 Máster B a Máster D
11,35 hores Travessada 500 m:
11,50 hores: Travessada 200 m:
(La organización se reserva la modificación de salida de la prueba de 200 y 500, en
función de la entrada de la travesía de 5000 metros)
Organitza:
Els Majorals de Sant Roc
Col·labora:
Ajuntament de Dénia, Real Club Nàutic de Dénia, Federació Comunitat Valenciana de
Natació, , Guardia Civil, Proteccio Civil, Fundacio Denia, Capitania Maritima Denia i
Empreses inscrites en publicitats, carteleria,, ect.
Categories convocades:
*L'organització de la prova no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes
al formulari d'inscripcions, per tant, recaurà
tota responsabilitat en el titular de les dades introduïdes.

Travessada Infantil (200 i 500)
Categories

Edats

Alevin 500 mts

2009/2010

Benjamin 500 mts

2011/2012

Prebenjamin 200 mts

2013/2014

Travessada (1.500 i 5.000 ) MASCULI I FEMENI
Categories

Edats

Infantils 13/14/15

2006/2007/2008

Juniors 16,17,18,19

2002/2003/2004/2005

Seniors 20/29

1992/2001

Màster A 30/39

1982/1991

Màster B 40/49

1972/1981

Màster C 50/59

1962/1971

Màster D 60+

1961 y más

Condicions de participació:
- La participació en les proves adultes, esta oberta a totes les persones que tinguen mes
de 18 anys i ho acrediten amb el seu DNI.
- En el cas de menors de 18 anys, s’haurà de signar una autorització per part dels pares i
liurar-lo el dia de la prova.
- Les proves infantils, sols podran participar les categories infantil, aleví, benjamí i
prebenjamí en les condicions detallades.
- Els banyadors permesos seran els inclosos en les normes F.I.N.A.
- Els banyadors per aigües obertes, tant per homes i dones, no cobrirà el coll, ni
s’estendrà més allà dels muscles ni per baix del turmell.
- No està permés l’ús de neoprè.
- El límit de participació, es fixarà en 500, podent ser ampliades les subscripcions en cas
que fora necessari, sumant les travessies de 1.500 y 5.000 m y i 200 xiquets sumant les
travessies de 200 y 500 m.
Identificació dels participants:
- Els participants, deuran presentar-se en el control situat en la platja dels Platja
Escullera Nord (Denia), on es farà el lliurament dels dorsals, barrets, xip i es on podran
deixar les pertinències.
- L’entrega de dorsals i firmes es lliuraran des en els horaris marcats per l’organizatció.

- Es imprescindible presentar DNI, o document oficial que ho acredite, per a contrastar
la inscripció.
- L’organització retolarà en el muscle, o es rotulara en el gorro el seu número per a ser
identificat en tot moment.
Normes travessada:
- El temps límit per a cobrir el trajecte de 5.000 metres serà de 2hores 30 minuts,
transcorregudes les quals, qualsevol
nedador que es trobe en l’aigua serà recollit per l’organització.
- Hauran embarcacions de salvament que vetllaran per la seguritat dels participants.
- Els nedadors que hagin estat retirats de l’aigua deuran entregar el chip al
col·laborador.
- Al llarg del recorregut hi hauran boies que serviran de referència als nedadors.
- Aquells nedadors que surten de l’aigua abans d’acabar la prova, deuran dirigir-se a la
zona de meta i tronar el xip.
- La prova finalitza amb l’arribada a meta després de passar pel control informatitzat,
ubicat en la platja, en el mateix llocd’eixida. Els nedadors, a continuació entregaran els
seus xips i passaran al recinte habilitat per a l’avituallament, guarda
roba i recollida d’obsequis, trofeus i altres.
- L’organització es reserva el dret de suspendre la prova per qüestions climatològiques o
per qualsevol altra circunstancia que desaconsellen la seua celebració.
- En cas de no realitzar-se, no s’aplaçaria la prova, es donaria per finalitzada i es faria
entrega dels obsequis de record de la travessada i de l’avituallament per a tots els
participants
Serà motiu de desqualificació:
- La incorrecta identificació d’acord a les normes establertes.
- Iniciar l’eixida abans de la senyal dels arbitres.
- Ajudar-se de qualsevol tipus d’embarcació o mitjos auxiliars.
- Arribar a la meta per un altre lloc diferent al establert en el recorregut.
- Qualsevol altra circumstancia no prevista en el següent reglament, però que a decisió
del responsable de l’organització siga de desqualificació.
- Alterar el nado d’altres nedadors, vulnerant les normes del respecte i del “Fair Play”
Inscripcions:
- El preu de la inscripció per a les distàncies infantils (500 m i 200 m), es de 10€.
- El preu de la inscripció per a les travessies de 5.000 m y 1.500 m, es de 19€.
- Las inscripcions es realitzaran en www.crono4sports.es
- La prova de 5.000 esta oberta a tot aquell que la vulga realitzar dins les categories
marcades.
- La prova de 1.500m esta oberta a tot aquell que la vulga realitzar dins les categories
marcades.
Entrega de trofeus:
- L’entrega de trofeus esta prevista al acabar les proves
Será subceptible de canvits en el cas que alguna prova es demorara.
- Rebran trofeu o premi els tres primers classificats en cadascuna de les categories.

- L’entrega de medalles es realitzarà el mateix dia en el lloc d’arribada, es a dir, en el
recinte de la playa determinat a tal us, i una vegada obtinguts els resultats coma nota
relevant esta prevista banda dels premis propis de la cursa, es entregara trofeo tambe,
- Trofeu per als tres primers classificats de Dénia en la travessada de 1.500 metres
- Trofeu al nedador mes veterà i al més jove entre totes les proves.
- Trofeu al club en mes inscrits

Cal tenir en compte que:
- L’acte d’inscripció com a participant suposa l’acceptació del present reglament.
- L’organització adverteix del risc que la natació en aigües obertes suposa, per la qual
cosa deu de ser practicada per
persones amb un alta preparació i un adequat estat de salut i es desentén de qualsevol
culpabilitat sobre els danys que la
participació en la travessada poguera suposar als participants, assumint aquestos amb la
seua inscripció la total responsabilitat dels mateixos.
- Els jutges de la prova i els responsables de la seguretat en la mar, tenen total llibertat
de desqualificar o retirar a un nedador de l’aigua que no mostre coherència, presente
símptomes d’hipotèrmia o qualsevol altre de risc per a la seva pròpia seguretat. També
aquells que es desvien del circuit marcat i a qualsevol altra persona, que baix el seu
criteri, es trobe provocant perill tant per al nedador com per al desenvolupament de la
prova.

