REGLAMENT
Diumenge 2 de gener de 2022

1.

ORGANITZACIÓ, LLOC I DATES

1.1.

La MARNEDATÓ està organitzada per l’Ajuntament del Port de la Selva amb la
col·laboració de SALAsalut i el Club Nàutic Port de la Selva.

1.2.

Tota la recaptació de les inscripcions i aportacions aniran destinades a favor de
La Marató de TV3.

1.3.

La travessia tindrà lloc en aigües del Port de la Selva el diumenge 2 de gener de
2022 sempre que les indicacions sanitàries referents a l’evolució de la Covid-19
ho permetin.

2.
2.1.

3.

MODIFICACIONS A AQUEST REGLAMENT
L’Organització es reserva el dret de modificar qualsevol dels apartats d’aquest
reglament si així ho considerà convenient i en aquest cas ho publicarà a la web
www.cnps.cat, i en tots cas s’informarà als nedadors abans del senyal de
sortida de la prova.

MARNEDATÓ AMISTOSA (0,5 Km)

3.1.

La MARNEDATÓ amistosa es una travessia adreçada a totes les persones que
vulguin nedar un recorregut triangular a la badia del Port de la Selva, amb
sortida i arribada a la Platja de sorra, o únicament mullar-se els peus, fer la
primera entrada a mar del 2022 o bé senzillament inscriure’s per ajudar a fer
créixer la recaptació solidària.

3.2.

El recorregut previst és el següent:
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4.

MARNEDATÓ COMPETITIVA (1,5 Km)

4.1. La MARNEDATÓ competitiva es una travessia amb sortida des la zona de la grua
del Club Nàutic, direcció al Moll d’en Balleu, i tot seguit creuar la badia fins
arribar a l’alçada del Restaurant L’Encesa per fer un gir cap a la línia d’ arribada
que estarà instal·lada a la Platja de sorra.

4.2. El recorregut previst és el següent:
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5.

INSCRIPCIONS

5.1.

Les inscripcions només es podran fer a traves de la web del Club Nàutic Port de
la Selva, www.cnps.cat i estaran obertes fins a 60 minuts abans de l’hora d’inici
de cada travessia.

5.2.

Els drets d’inscripció per a cada participant són de 10€:

5.3.

En cap cas es retornaran els drets d’inscripció satisfets.

6.

PREMIS DE LA TRAVESSIA COMPETITIVA

6.1.

Els 3 primers classificats de la classificació general i el primer de cada categoria
tant en masculí com en femení rebran un premi.

6.2.

Els 3 primers classificats locals de la classificació general, tant en masculí com en
femení rebran un premi.

6.3.

Tots els participants que finalitzin la travessia rebran la medalla de “finisher” a la
línia d’arribada.

6.4.

Els premis no son acumulatius.

6.5.

La organització es reserva el dret d’atorgar altres premis en cas de considerar-ho
oportú.
CATEGORIA
General

ANY NAIXEMENT (*)

Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Sèniors
Màsters +30
Màsters +40
Màsters +50
Màsters +60
Màsters +70

de 2010 a 2011
de 2008 a 2009
de 2006 a 2007
de 2004 a 2005
de 1993 a 2003
de 1983 a 1992
de 1973 a 1982
de 1963 a 1972
de 1953 a 1962
1952 o anterior

PREMI
1er 2on i 3er masculí i
1a, 2a i 3a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení
1er masculí i 1a femení

(*) Les edats es corresponen amb els complerts dintre de l'any, és a dir des de l'1 de
gener fins el 31 de desembre.
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7.

PROGRAMA

7.1.

El programa és el següent:
HORA
Fins 60’ abans de cada
sortida
A partir de les 09:00h
11.30 h
12.00 h
12:30 h

ACTE
Inscripcions a la web del Club (si hi ha dorsals lliures).
Registre, comprovacions i recollida de dorsals al
Club Nàutic.
Senyal de sortida de la travessia amistosa.
Senyal de sortida de la travessia competitiva.
Entrega Premis al Club Nàutic.

7.2. . Cap nedador pot incorporar-se a la travessia un cop donat el senyal de sortida,
en tot cas ho farà sota la seva exclusiva responsabilitat.

7.3.

Les travessies es poden canviar d’horaris i fins i tot ajornar-les a una altra data si
les condicions meteorològiques o de seguretat impedeixen la seva realització.

8.

NORMES GENERALS

8.1.

La sortida serà donada per mitjà d’un senyal sonor, des del lloc de control.

8.2.

El control d’arribades serà manual.

8.3.

Un nedador podrà ser desqualificat per qualsevol d’aquests motius:
• En provocar una segona sortida falsa.
•

En rebre qualsevol tipus d’ajut extern.

• En realitzar qualsevol acció antiesportiva envers a un altre nedador o envers
un membre de l’organització.

8.4.

Qualsevol protesta s’ha de fer per escrit en el lloc de control habilitat a
l’arribada en el termini màxim de 30 minuts des del tancament de la prova, i el
Comitè Organitzador serà l’encarregat de resoldre la protesta.

8.5.

Els resultats es podran consultar a partir dels 30’ de finalització de cada prova a
les següents web:
•

Ajuntament del Port de la Selva: www.elportdelaselva.cat

•

Club Nàutic Port de la Selva: www.cnps.cat

•

SALAsalut: www.salasalut.cat

•

Mundo Deportivo: https://runedia.mundodeportivo.com
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8.6.

Qualsevol nedador que es retiri ho ha de fer saber al Comitè Organitzador.

8.7.

Si el nedador que es retira necessita ajuda, ha d’aixecar la mà i avisar a les
embarcacions de suport que aniran al seu auxili.

8.8.

Està permès qualsevol tipus de banyador, samarreta o neoprè que permeti
aguantar millor la temperatura.

9.

RESPONSABILITAT

9.1.

Tots els nedadors que participen en la travessia ho fan sota el seu propi risc i
responsabilitat.

9.2.

L’Ajuntament del Port de la Selva, els membres del Comitè Organitzador i
qualsevol altra persona o organismes involucrats en l’organització de la
travessia, rebutgen expressament qualsevol responsabilitat per pèrdua, dany i
lesions o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, com a
conseqüència de la participació en la travessia.

9.3.

És exclusiva responsabilitat del nedador la participació i/o continuació en la
travessia.

10. SEGURETAT
10.1. L’Organització recomana als participants no inscriure’s a la travessia
competitiva si no es veuen amb capacitat suficient per completar-la.

10.2. El recorregut serà supervisat per un seguit d’embarcacions que recolliran
qualsevol participant que vulgui abandonar la travessia, acompanyant-lo a
port.

10.3. Aquesta travessia pot ser suspesa a criteri dels organitzadors si les condicions
meteorològiques, de seguretat o l’estat de la mar no es adequat.

11. DRETS D’IMATGE
11.1. Les imatges de la travessia pertanyen en exclusiu al Comitè Organitzador i
col·laboradors, que podran usar-los en la forma onerosa o gratuïta que estimin
convenient.
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