
DENOMINACIÓ DE LA PROVA: “XLVI TRAVESSIA NEDANT PORT DEL FANGAR-L’AMPOLLA” 

BASES:  

1.- Es tracta d'una travessia de 4.100 metres 

2.- Les inscripcions poden formalitzar-se al següent enllaç: 

https://xipgroc.cat/ca/curses/TravessiaAmpolla2022/4k/inscripcio/nedant 

3.- La participació a la prova, és responsabilitat exclusiva del participant, així mateix, allibera de tota responsabilitat al CLUB NÀUTIC AMPOLLA, al comitè de 
la prova i a qualsevol persona física o jurídica que participi en l'organització i en el desenvolupament de la prova inclosa la responsabilitat subsidiària per qualsevol 
accident o incident que es pugui produir abans, durant i després de la prova, com també, de les pèrdues o sostraccions que poden patir els participants a les 
instal·lacions del CLUB NAUTIC AMPOLLA. 

Per als menors d'edat, el pare, la mare o el tutor, assumirà les responsabilitats i signarà una autorització per poder-hi participar. 

4.- Les despeses corresponents a estada i manutenció aniran a càrrec dels participants. 

5.- Els participants seran assistits per les embarcacions de la organització. No es permetrà que cap acompanyant o entrenador faci ús d'embarcació per a assistència 
particular. 

6.- Per a l'ús de banyadors s'utilitzarà el reglament FINA en vigor, així com la prohibició de l'ús d'utensilis que facilitin la natació o augment de la flotabilitat (neoprè, 
pull-boy, aletes, etc…) Els nedadors que facin ús d’aquests utensilis seran desqualificats. 

7.- La prova es durà a terme el 15 d'agost de cada any a les 11.00 hores.  

8.- Durant la prova el CLUB NÀUTIC AMPOLLA disposarà d'embarcacions de la Creu Roja del Mar, d'una ambulància a terra i de serveis mèdics, així com 
embarcacions de l'organització equipades amb V.H.F. i amb banderes de senyalització de colors vius. 

9.- La sortida es donarà a les 11.30 hores des de la platja de l’Arquitecte, situada a l’oest de les instal·lacions del CLUB NÀUTIC AMPOLLA. 

10.-La prova serà puntuable per al circuit català de travessies, per la qual cosa el CLUB NÀUTIC AMPOLLA enviarà la classificació dels nedadors en les diferents 
categories a la Federació Catalana de Natació.  

11.-El repartiment de premis es realitzarà per ordre de categories. La prova quedarà tancada després de transcorreguts 60 minuts de l’arribada del primer participant. 
El cronometratge oficial de la prova i els àrbitres serà per designació del comitè d’àrbitres de la F.C.N. i es farà amb xip electrònic. 

12.-L'admissió de participants finalitzarà 2 dies abans de la prova. Tots els participants estan obligats a presentar el comprovant de la llicència federativa de la F.C.N 
o R.F.E.N en vigor. No seran vàlides altres llicències com les de triatló,... Tots els que vulguin participar i no disposin de la llicència federativa hauran d’abonar 5€ 
al moment d’inscriure’s per treure’ls l’assegurança d’un dia que tramitarà el CNA. Els menors de 18 anys també hi estan obligats. 

13.-Per a més informació podeu adreçar-vos a: CLUB NAUTIC AMPOLLA Avgda. Marítma Ramón Pous S/N 43895 L’Ampolla (Tag.) Tel. 977 46 02 11 mail: 
port@nauticampolla.com 

14.- Categories:       Entre 12 i 15 anys Infantil 

                                 Entre 16 i 19 anys Junior 

                                 Entre 20 i 24 anys Sènior 

                                 Entre 25 i 29 anys Absolut 

                                 Entre 30 i 35 anys Màster 

                                Entre 35 i 50 anys Veterans  

                               A partir de 50 anys Veterans+ 

15.- L'edat es considera complida al 31 de desembre de l'any en curs  

16.-Premis: 

 

17.-L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases. 

1r 2n 3r Classificat Infantil Masculí i Femení  

1r 2n 3r Classificat Junior Masculí i Femení  

1r 2n 3r Classificat Sènior Masculí i Femení  

1r 2n 3r Classificat Absolut Masculí i Femení  

1r 2n 3r Classificat Màster Masculí i Femení 

1r 2n 3r Classificat Veterans Masculí i Femení  

1r 2n 3r Classificat Veterans+ Masculí i Femení 

                 Trofeu al guanyador de la Travessia 

A la resta de participants se'ls lliurarà una medalla commemorativa 



18.-L’inscrit accepta les presents bases i assumeix tota la responsabilitat que se’n pugui derivar de participar en aquesta travessia.

 

 

 

Nom del participant: 

En caso de ser menor de edad 

DNI: 

Nom del pare/mare o tutor: 

Firma: 

DNI: 

 

Firma: 

 
Nº de Llicència Federativa: 



 


