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1. PARTICIPACIÓ I CATEGORIES 

1.1 La participació està oberta a tothom. Aquells que tinguin llicència 

federativa actualitzada, hauran d’incloure-la a la fulla d’inscripció. 

1.2 Les inscripcions es realitzaran exclusivament online de manera 

anticipada des de l’1 fins al 13 d’agost de 2016. S’haurà d’accedir als 

webs www.genroses.cat o www.piscinaroses.cat i seguir les 

instruccions de l’enllaç. Per més informació, al telèfon del GEN Roses 

(972.257.003) o de la Piscina Municipal ( 972.459.760). No s’acceptaran 

inscripcions el dia de la Travessia. 

1.3 El preu de la inscripció serà de 10€ per persona. Es pagarà on-line a 

través de la pàgina de la inscripció. 

1.4 Els dorsals (xips electrònics) i casquet de bany que facilitarà 

l’organització són obligatoris per a participar, s’entregaran en el 

moment del dia de la competició a les oficines del GEN situades a 

l’entrada del Port Esportiu de Roses entre les 08:00h i les 09:00h. Els 

xips seran recollits per l’organització després de creuar el punt de 

control a l’arribada.  

1.5 El xip s’ha de col·locar al turmell. Tot participant que arribi sense el xip 

a l’arribada o el porti mal col·locat serà desqualificat. 

1.6 Els participants de la categoria aleví definida seguidament (2004 i 

posteriors) hauran de fer la travessia curta mentre que la resta de 

categories faran la travessia llarga. 

1.7 Les categories de la travessia seran les següents:  

 

Petits: 2004  i posteriors 

Juvenil A: 2003-2000 

Juvenil B: 1999-1986 

Màsters A: 1985-1970 

Màsters B: 1969-1956 

Veterans: 1955 i anteriors 
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1.8 Les categories estaran formades pels nedadors amb les edats que es 

comprenguin entre el dia 1 de gener del primer any de la taula anterior i 

el dia 31 de desembre del segon. 

2. SORTIDA 

2.1 Totes les sortides es donaran des de la platja del GEN Roses (A la platja 

de la Perola, tocant el Port Esportiu). La sortida es donarà a les 09:30h per a 

la travessia curta i a les 10:00h la travessia llarga, amb la relació de 

categories descrites anteriorment. 

2.2 La sortida la donaran els àrbitres de la FCN des de la barca destinada al 

control de la cursa i des de la platja. El senyal serà visual i acústic. 

2.3 Tots els participants hauran de començar la cursa entrant a l’aigua des 

de la platja i dins el perímetre marcat amb tanques que delimitin la zona de 

sortida. No està permès entrar a l’aigua abans de l’avís dels àrbitres. 

3. ARRIBADA 

3.1 L’arribada estarà situada a la platja del GEN Roses, al costat de la zona 

de sortida, delimitada amb tanques i banderes. Abans de la sortida 

s’especificarà la seva situació. 

3.2 Tingueu present que amb el sistema de control per xip electrònic és 

necessari passar per sobre de l’estora registradora que estarà situada a 

la platja (zona d’arribada) entre dues marques indicant la línia 

d’arribada, per tal d’aturar el temps. Així que tot i que acabeu de nedar, 

heu d’arribar el més ràpid possible fins a la rampa per tal de passar per 

sobre l’estora i així aturar el vostre registre. Col·loqueu-vos el xip al 

turmell. 

3.3 La pèrdua del xip de control comportarà una penalització al nedador de 

15 euros que es farà efectiva al moment.  
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4. RECORREGUT 

4.1 La Travessia curta té un recorregut aproximat d’uns 750m. S’adjunta un 

esquema aproximat del mateix. 

4.2 El recorregut de la Travessia curta serà: Sortida – boia 1 – boia 2 – 

Arribada, deixant les dues boies a mà dreta en el sentit del recorregut. 

 

Recorregut Travessia Curta 

 

 

 

4.3 La Travessia llarga té un recorregut aproximat d’uns 1500m. S’adjunta 

un esquema aproximat del mateix. 

4.4 El recorregut de la Travessia llarga serà: Sortida – boia 1 – boia 2 – boia 

3 – boia 4 - Arribada. Les boies es deixaran a mà dreta excepte la última. 

4.5 La variació de les longituds dels trams o distància total, no seran objecte 

de reclamació, ja que són merament orientatives. 
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Recorregut Travessia Llarga 

 

 

 

5. ARBITRATGES I PROHIBICIONS 

5.1 La travessia estarà controlada per àrbitres de la F.C.N. (Federació 

Catalana de Natació). 

5.2 Queda totalment prohibit remolcar-se en una embarcació o persona,       

agredir  i/o dificultar l’avanç a un altre nedador o desobeir a un membre 

de l’organització. En aquest cas el participant quedaria desqualificat 

immediatament. 

5.3 No està permès nedar amb neoprè ni la utilització de cap tipus de 

material (aletes, manyoples, ...) 

5.4 No està permès nedar amb banyador de cos sencer o que cobreixi 

la totalitat de l’extremitat. 
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6. PREMIS 

6.1 Tenen trofeu els tres primers classificats de cada categoria tant per 

categoria masculina com per femenina, el participant més jove i el 

participant més veterà que acabin el recorregut. Tots els participants 

que acabin el recorregut tindran una medalla de reconeixement. 

6.2 L’entrega de trofeus s’efectuarà immediatament després de finalitzar la 

travessia llarga, aproximadament a les 11:00.  

6.3 Si un participant perd el seu dorsal (xip electrònic) perdrà tota 

opció a classificació i a premi en el cas que li correspongui. 

6.4 Totes les reclamacions que puguin sorgir s’hauran d’expressar per 

escrit una vegada hagin arribat tots els nedadors, mitjançant un full de 

reclamacions específic a la secretaria del GEN Roses. Es donarà un temps 

màxim de 10 minuts després de la publicació dels resultats en el plafó 

corresponent, per presentar les reclamacions. Passat aquest temps no 

seran acceptades. 

 

7. ORGANITZACIÓ 

7.1 El comitè organitzador estarà format per: el President del GEN Roses, el 

director tècnic del GEN Roses i el cap de Jutges de la FCN que presideixi 

la competició. 

7.2 En el cas d’algun dubte, l’organització prendrà la decisió que cregui 

convenient. Aquesta serà definitiva i inapel·lable. 

7.3 La inscripció en aquesta travessia suposa la total acceptació de les 

normes establertes per l’organització. 

7.4 L’organització es reserva el dret de modificar aquestes normes pel bon 

funcionament de la competició. 
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8. FOTOGRAFIES I COMUNICACIÓ 

8.1 Els resultats de la Travessia es penjaran a les oficines del GEN un cop 

finalitzada la competició. Tanmateix es publicaran a la web del GEN 

www.genroses.cat, la web de la Piscina Municipal de Roses 

www.piscinaroses.cat i a l’ajuntament de Roses www.roses.cat  

8.2 Trobareu les fotografies de la competició (a mesura que les anem 

recopilant, si no hi ha contratemps el mateix dia de la travessia) dins de 

l’àlbum de la competició al facebook del GEN Roses: 

www.facebook.com/genroses  

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/genroses
http://www.genroses.cat/
mailto:secretaria@genroses.cat
http://www.genroses.cat/
http://www.piscinaroses.cat/
http://www.roses.cat/
http://www.facebook.com/genroses

