TRAVESSIA DE SANT BALDIRI 2022

Competició de natació en aigües obertes (1.0)
1. ORGANITZACIÓ, DATA, LLOC i DRETS D’INSCRIPCIÓ
1.1 Organitzada per L’AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA, està inclosa a la
programació de la FESTA MAJOR, i comptarà amb el suport tècnic de
SALAsalut i el Club Nàutic Port de la Selva.
1.2 Diumenge 22 de maig de 2022 a la platja del Port de la Selva.
1.3 L’organització podrà modificar qualsevol apartat d’aquest reglament si així
ho considerà convenient, i en aquest cas ho publicarà a la web del Club
Nàutic. Les indicacions que es facilitin en la reunió anterior a la sortida
prevalen sobre les d’aquest reglament, prioritzant la seguretat dels nedadors
i les nedadores.
1.4 Els drets d’inscripció per a cada participant són de 12€. Les inscripcions s’han
de fer des de la plataforma que està penjada a la web del Club Nàutic i
efectuar el pagament mitjançant targeta bancària, la inscripció no es
considerarà formalitzada si no es compleix aquest requisit.
1.5 El límit de participants s’estableix en 100 inscripcions, que estaran obertes
sempre que quedi algun dorsal lliure, fins les 22:00h del dijous 19 de maig de
2022.
1.6 En cap cas es retornaran els Drets d’inscripció satisfets, tota la recaptació
anirà destinada a l’equip ELS NENS DEL GEiEG per pagar els drets d’inscripció
a la travessia solidària ONCOSWIM 2022.
1.7 Poden participar a la travessia nedadors i nedadores nascuts abans del 31
de desembre de 2010, que prèviament s’hagin inscrit.
2. ACTES SOCIALS, CERIMÒNIA i HORARIS
2.1 Un dels objectius de l’organització és seguir els horaris establerts i donar
solemnitat a la cerimònia d’entrega de premis, amb la presencia dels
premiats i les autoritats.
2.2 La sortida de la travessia (1.0) serà a les 10:00h.
2.3 Tots els participants rebran la medalla ‘finisher’ en el moment de sortir de
l’aigua.

2.4 Els tres primers de la classificació general, tan masculí com femení rebran un
premi que s’entregarà en el podi.
2.5 L’organització es reserva el dret d’atorgar altres premis en cas de considerarho oportú.
2.6 Qualsevol protesta s’ha de presentar per escrit a les oficines del Club Nàutic
Port de la Selva en el termini màxim de 30 minuts des del tancament de la
prova. El Comitè Organitzador serà l’encarregat de resoldre la protesta.
2.7 Les imatges de la travessia pertanyen en exclusiu a l’organitzador, que podrà
usar-les en la forma onerosa o gratuïta que estimi convenient.
01.05.2022

09:00h

Obertura inscripcions a www.cnps.cat

19.05.2022

22:00h

Tancament inscripcions cas de quedar places.

22.05.2022

09:00h

Marcatge dorsal.

22.05.2022

10:00h

1.0 Sortida de la travessia.

22.05.2022

10:45h

Entrega de premis al podi.

22.05.2022

11:00h

Classe i explicació de l’ONCOSWIM 2022

3. SEGURETAT i RESPONSABILITAT
3.1 El Comitè Organitzador està format per l’Ajuntament i el responsable de
seguretat de la competició.
3.2 La travessia pot canviar d’horari, de recorregut i fins i tot ajornar-la a una
altra data si les condicions meteorològiques o de seguretat impedeixen la
seva realització.
3.3 Qualsevol nedador o nedadora que es retiri ho ha de comunicar al Comitè
Organitzador.
3.4 Està permès l’ús de qualsevol tipus de banyador, samarreta i neoprè que
permeti aguantar millor la temperatura de l’aigua i no està permesa la
utilització de cap element que ajudi en la flotabilitat o impuls a l’aigua.
3.5 L’organització recomana als participants no inscriure’s si no es veuen amb
capacitat suficient per completar la travessia. Tots els nedadors i nedadores
que hi participen ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
3.6 El Comitè organitzador, el Club Nàutic Port de la Selva, l’Ajuntament del Port
de la Selva , i qualsevol altre persona o organismes involucrats en
l’organització i/o col·laboració 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 a la
travessia.
3.7 El recorregut serà supervisat per un seguit d’embarcacions (zodíac, moto
d’aigua, caiac, pàdelsurf) degudament identificats amb una bandera
blanca, que recolliran a qualsevol participant que vulgui abandonar la
travessia, acompanyant-lo a port. Cas de necessitar ajuda cal aixecar la mà
i avisar a les embarcacions que aniran en la seva ajuda. És exclusiva
responsabilitat del nedador o nedadora la continuació a la travessia.

4. SORTIDES, RECORREGUT i ARRIBADES
4.1 Els nedadors i nedadores han d’estar en el lloc de la sortida 15’ abans de
la mateixa per passar el control de dorsals i hi hauran d’anar pel seu propi
mitjà.
4.2 Les sortides seran amb un senyal sonor, acompanyades d’una bandera i
sempre des d’un lloc visible per a nedadors i nedadores. Cap nedador o
nedadora podrà incorporar-se a la travessia un cop donat el senyal de
sortida, i en tot cas ho farà sota la seva responsabilitat.
4.3 Els nedadors o nedadores poden ser desqualificats per qualsevol
d’aquests motius: Provocar una segona sortida falsa, rebre qualsevol tipus
d’ajut extern, realitzar qualsevol acció antiesportiva envers altres
participants o membres de l’organització, i també en no portar el casquet
d’identificació.
4.4 Recorregut 1.0: Una vegada donada la sortida des de la zona de l’arc
situat a la platja, els nedadors i nedadores es dirigiran a una boia situada
a 250 mts. de la sortida per donar-hi la volta i tornar a l’arc. Aquest circuit
es repetirà 2 vegades per sumar els 1.000 metres de la travessia.
4.5 La classificació es farà amb lectura manual del dorsal.

