
2  de juliol de 2017

MEMORIAL ROSA ISABEL ARTAL

REGLAMENT

1.- Tindrà lloc el proper diumenge 2 de juliol de 2017, al Port Esportiu del Masnou, a les
9.15 hores. 

2.- La prova estarà cronometrada. 

3.- La participació està oberta a tots els nedadors/es amb o sense llicència federativa. Es
podrà participar sense tenir llicència de la FCN en les categories Absoluts i Màsters. En les
altres categories (benjamins, alevins, infantils i júniors) s’ha d’estar federat. El preu de la
inscripció és de 8€. El mateix dia de la prova 18 €.
La organització disposa d'una assegurança per a tots els nedadors que no tenen llicència,
per tant tothom està cobert en cas d'accident. 

4.- Es nedaran dues distàncies :

 600 m. per les categories: Benjamins, Alevins, Infantils, Absoluts i Màsters.

 1.200 m. per les categories: Infantils, Absoluts i Màsters.

5.- Es donaran tres sortides amb l’horari següent:

 9.15 hores:   600m. Infantils, Absoluts i Màsters masculí i femení
 9.45 hores:   600m. Menors masculí i femení
 10.15 hores: 1.200m. Infantils, Absoluts i Màsters masculí i femení

Organitza:                      Col. laboren: 



6.- Inscripcions: 

    a:.http://www.sport-ticket.cat/ca/DetallsTicket/Inscripcions/11695/travessa-port-
masnou2016 El termini d’inscripció es tancarà el 30 de juny a les 20.00h i el límit son 300
participants. Es limitaran les inscripcions el mateix dia de la prova.

7.- L’organització estarà situada a la “Escola de Vela” del “Club Nàutic El Masnou”. A partir
de les 8:15 i fins 10 minuts abans de començar la prova, cada participant haurà de recollir
el casquet de bany que portarà el seu número d’inscripció  juntament amb el “xip” que
servirà pel cronometratge electrònic. Aquest anirà al turmell de cada participant i s’haurà de
retornar a la organització a l’acabar la prova. La pèrdua del “xip” representarà un cost de
18€  a càrrec del participant.

8.- Tots els participants hauran d’estar preparats 20 minuts abans de la seva sortida, sota
les indicacions de la persona responsable que hi  haurà per cada grup o categoria.  La
sortida i la arribada estarà situada en la Escola de Vela. L’ incompliment d’aquesta norma,
així com la de llançar-se a l’aigua abans que l’àrbitre doni el senyal, donarà lloc a la no
participació o a la desqualificació sense cap mena d’apel·lació.

9.- Tots el participants podran nedar les dues distàncies exceptuant els Menors que només
nedaran la de 600m..

10.- En el recorregut els participants hauran de vorejar les boies i seguir el recorregut per
les sureres instal·lades . L’escurçament del recorregut implicarà la desqualificació.

11.- Qualsevol alteració de l’ordre, o infracció durant la travessia, queden sota el control del
jutge àrbitre, on el seu veredicte serà irrevocable.

12.- L’organització i l’entitat N.E.M, com també les instal·lacions, queden totalment al marge
dels possibles problemes físics que puguin sorgir al realitzar l’esforç de la prova.

13. -El repartiment de premis es farà de la següent manera:

*   Trofeu  als  tres  primers  classificats  de  cada  categoria  i  distància,  masculina  i
femenina.

*   Trofeu al participant de menys edat que acabi la prova. 

*   Trofeu al participant de més edat que acabi la prova. 

*   Samarreta commemorativa a tots els participants.

14. -Les categories son:

BENJAMINS           Fins els 11 anys      masculí i femení      (2006 i menors)
           ALEVINS 12 i 13 anys  masculí i femení (2005 -2004)

INFANTILS 14, 15 i  16 anys  masculí i femení (2003 – 2002–2001)
ABSOLUTS 17 – 29 anys  masculí i femení (2000 – 1988)
MÀSTER 30 30 – 39 anys masculí i femení (1987 – 1978)
MÀSTER 40 40 – 49 anys  masculí i femení (1977 – 1968)
MÀSTER 50 50 – 59 anys masculí i femení (1967 – 1958)
MÀSTER 60 60 – 69 anys masculí i femení (1957 – 1948)
MÀSTER 70 70 – 79 anys masculí i femení (1947 i majors)
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