
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

XX TRAVESSA DE NATACIÓ AL PORT DE COMA-RUGA 

31 D’AGOST DE 2014 

 
 
El  Club Natació Vendrell i el  Club Nàutic de  Coma-ruga, amb  el  suport de 
l'Ajuntament del Vendrell, el Consell Esportiu del Baix Penedès i els comerciants de la zona, 

organitzen la XX Travessa de Natació al Port de Coma-ruga. 

 
El recorregut serà de 800 metres, aproximadament, per als nedadors de la categoria Menors i 
de 2.000 metres, aproximadament, per a la resta de categories. 

 

El control i l'assessorament anirà a càrrec del Col· legi Català d'Àrbitres de la Federació Catalana 
de Natació. 

 

 

REGLAMENT 
 

1.- Hi podran prendre part tots els nedadors d'ambdós sexes amb llicències lliurades per la 
Federació Catalana de Natació corresponents a l'any 2014 i que estiguin inscrits al seu  Club.  
En  cap  cas  s’admetran  nedadors/es  que  no  disposin  de  la  llicència corresponent (el mateix 
dia podran obtenir la llicència per un dia els majors de 18 anys, previ pagament de 12 €). 

 

2.- El jurat serà nomenat pel Col· legi Català d'Àrbitres de la Federació Catalana de Natació. 

 
3.- A les inscripcions cal que hi figuri el nom, els cognoms, el número de llicència, la categoria i 
la data de naixement de cada nedador/a (dia, mes i any). El termini per a la inscripció s'acabarà el 
28 d’agost, a les 20 hores. 

 
4.- Per als nedadors independents regeixen les mateixes normes dels articles 1 i 3. 

 
5.- L’hora d’inici de la primera prova serà a les 10.30 hores per als menors i a les 11.30 hores per 
a la resta de participants. Les identificacions es lliuraran als nedadors davant de les oficines del 

Club Nàutic de Coma-ruga (Port Esportiu) en el moment de fer la confirmació de la preinscripció. 
El Jurat no podrà respondre de la classificació d'un nedador si a l'arribada no porta el distintiu. En 
aquest cas serà classificat en darrer lloc. 
 

El lloc de sortida per als MENORS serà davant de l’Hotel Vita. Per als participants de la 
categoria ABSOLUTA serà a la zona del Francàs. 
 

L’organització posarà un mitjà de transport per als nedadors, per anar des del Port fins al punt de 

sortida. 

 
6.- La ratificació de la inscripció es tancarà una hora abans d'iniciar la travessa a les oficines 
situades davant del Club Nàutic de Coma-ruga. 

 

7.- Tots els clubs que inscriguin nedadors han d'acceptar i acatar aquest reglament. 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

8.- Els membres del Jurat faran la classificació d’arribada, Qualsevol reclamació haurà de ser 
presentada per escrit al Jurat abans de mitja hora després de l'acabament de la prova, d'acord 
amb els tràmits establerts amb la Federació Catalana de Natació. 
 

La classificació es tancarà 45 minuts després de l'arribada del primer nedador. 
 

9.- Les categories i les distàncies concorden amb les que marca la FCN en la normativa del 
circuit català de travesses. La distribució serà la següent: 

 
Categories  Masculí/Femení  Distància  

Menors    9 - 10 anys  800 m. 
Menors                                                       11 - 12 anys 

Infantil                                                       13 - 14 anys  2.000 m. 
Júnior         15 - 16 anys 
Absolut   17 - 29 anys    
Màster 30 - 39   1983 - 1974 
Máster  40 - 49   1973 - 1964 
Màster  50 - 59                 1963 - 1954             
Màster 60 - 69     1953 - 1944   

Màster  70 - 79     1943 - 1934 
Màster  80 i més    1933 i anteriors 

 

 
- Els inscrits en cada categoria han de complir l’edat establerta dins l’any en curs, des de l’1 de 

gener fins al 31 de desembre de 2014. 

 
10.- Els trofeus es lliuraran una hora després de l'arribada de l'últim participant. Tindran premi 
els primers classificats de cada categoria, masculins i femenins. 

TROFEU Al primer classificats/categoria.     
TROFEU Al guanyador/a de la categoria menors. 

TROFEU Al guanyador/a de la categoria absoluts. 
TROFEU Al nedador/a més petit. 
TROFEU Al nedador/a més gran. 
TROFEU Als primers classificats locals/categoria. 

 
11.- Tot allò que no s'hagi previst en aquest reglament ho resoldrà l'organització, amb el millor 

criteri possible, i les seves decisions seran inapel·lables. 

 
12.- La participació a la XX TRAVESSA DE NATACIÓ AL PORT DE COMA- RUGA 

significa l'acceptació d'aquest reglament. 

 

13.- El Club Natació Vendrell i el Club Nàutic de Coma-ruga no es fan responsables dels 
accidents que puguin ocórrer als participants que no posseeixin la capacitat necessària per 
efectuar la travessa. En seran, doncs, responsables els Clubs corresponents. 
L'organització compta amb l'ajuda de la Creu Roja per a qualsevol accident que hi pugui haver. 

 

El Vendrell, 28 de febrer de 2014 

 
LA COMISSIÓ ORGANITZADORA 


