REGLAMENT 2015
II Campionat de la Selva – Natació en aigües obertes
XVII Travessia de la badia de TOSSA DE MAR
1.- La travessia és oberta a tothom que accepti i respecti tant el recorregut com el
present reglament.
2.- La distància és d’aproximadament 800 m (recorregut triangular) i 1600 m (2
voltes), 200 m per a categoria aleví-infantil (2001-2004), 80 m per a nascuts el
2005 o després.
3.- La travessia donarà el seu inici a les 9’30 h pels 80 m, a les 9’45 h pels 200 m i a
les 10 h per a la travessia de 800 m i 1600 m.
4.- Els nedadors menors de 18 anys hauran de ser autoritzats mitjançant la
signatura del pare o mare o per llicència federativa.
5.- PREMIS: * Un mateix esportista no pot acumular més d’un premi
-

Trofeu als 3 primers classificats de la general femenina i masculina de 1600 m
Al primer classificat de la general femenina i masculina de 800 m
Medalla al primer classificat prebenjamí 2010-2007, benjamí 2006-2005, aleví 2004-2003, infantil 20022001, cadet 2000-1999, juvenil 1998-1997 (cadascú a la seva distància reglamentària).
Al primer i primera nedadors locals de 1600 m
Al nedador més gran i més jove
A 1600 m; medalla al 1r i 1a sènior (1976-1996), Màster 40 (1966-1975), M50 (1956-1965), M60 (1955 o
abans)
Barret de silicona i esmorzar per a tots els participants preinscrits o fins a 200 inscrits el dia de la prova.

6.- L’organització podrà sancionar a tot aquell nedador que es mostri despectiu o
incorrecte amb la pròpia organització o els nedadors.
7.- L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres
perjudicis que la participació en la travessia pugui comportar als inscrits,
durant o després de la cursa. Es tramitarà pels nedadors que no en disposin de
llicència, una assegurança de dia per 1 €, a través del Consell Comarcal de la
Selva.
8.- Tot nedador arribat que no hagi completat el recorregut o se li comprovin
irregularitats serà desqualificat.
10.- INSCRIPCIONS: inclou llicència de dia (1 €)
TRAVESSIA DE 800 i 1600 m: ANTICIPADA 10 €
TRAVESSIA DE 80 m i 200 m (prebenjamí-infantil): ANTICIPADA 5 €
Fins a dijous 25 de juny ingrés al compte nº “BANC SABADELL”:0081-0274-130001137319, fent constar el nom.
FULL D’INSCRIPCIÓ: http://goo.gl/tsyHEi
Contacte secretaritecnic@uatossa.com
DIA DE LA TRAVESSIA 12 € per 800 m i 1600 m, 6 € per 200 i 80 m, fins a les 9’15 h
Recollida de barrets: Es Racó (costat dret de la platja gran de Tossa)
Lliurament de premis: a partir de les 11’30 h al passeig Mossen Cinto Verdaguer

