XXIX TRAVESSA NEDANT AL PORT
#SANTESESPORTIVES
El diumenge dia 18 de juliol, a partir de les 9.15 h del matí al Port de Mataró, es
donaran les sortides, per categories, de la XXIX edició de la TRAVESSA NEDANT AL
PORT

REGLAMENT
-

Enguany totes les inscripcions a la travessa es realitzaran prèviament i únicament
en línia mitjançant el web de Les Santes.

-

La inscripció es tancarà el dijous dia 15 de juliol a les 10 h del matí.

-

Les inscripcions dels participants en les categories ALEVÍ, INFANTIL i JUVENIL
hauran de tenir el consentiment degudament omplert per pare/mare o tutor/a.

-

Cada participant només podrà fer una sola inscripció, i nedarà només en la
categoria en què s’ha inscrit.

-

30 minuts abans de la sortida, caldrà que tots els participants passin pel control
d’inscripcions per recollir el casquet de bany.

-

Els controls d’inscripcions estaran a la platja de Pequín per a les categories
JUVENIL i ABSOLUTA, i al contradic del port per a les categories ALEVÍ,
INFANTIL, MÀSTER i VETERÀ.

-

Hi haurà servei de guardarroba a cadascun dels punts de la sortida de la
travessa, i es podran recollir les pertinences a l’arribada, prèvia presentació del
casquet.

-

A tothom que completi el recorregut se li lliurarà una medalla com a recordatori
de la prova.

-

Tindran premi el primer classificat de cada categoria (M i F), així com el
nedador/a de més edat (M i F).

-

Durant la travessa, hi haurà controls, serveis preventius sanitaris i d’assistència als
participants.

-

Es recorda a tots i totes els/les participants que es mantenen les mesures bàsiques
de prevenció de la COVID-19 (distàncies, mascaretes...) i les mesures excepcionals
que puguin introduir les autoritats sanitàries.

-

No hi haurà classificació general.

-

L’organització es reserva el dret de suspendre la prova si les circumstàncies així ho
requereixen.

CATEGORIES



LLOC, CATEGORIES, DISTÀNCIES I HORARI DE SORTIDA DE
LA PROVA

9.15 h

Platja Pequín
Control i sortida

Contradic port
Control i sortida

JUVENILS (1.000 m)
- nascuts/des el 2003-20042005
ABSOLUTA (1.000 m)
– nascuts/des des del 2002 i
anteriors

ALEVINS (500 m)
- nascuts/des el 2009-10-11

10 h

INFANTILS (500 m)
- nascuts/des el 2006-072008
MASTERS (500 m)
- nascuts/des el 1976 al 1996
VETERANS (500 m)
- nascuts/des el 1975 i
anteriors

IMPORTANT: Els nedadors hauran de ser no més tard de 10 minuts
abans de l’inici de cada travessa al lloc de sortida amb el corresponent
casquet.

