36a TRAVESSIA YASUJI FUSANO

REGLAMENT
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR
10 DE JULIOL DE 2022

1. DADES TÈCNIQUES
Organitza: Club Natació Lloret de Mar
Control tècnic: Organització del C.N. Lloret de Mar
Data: 10 de juliol de 2022
Lloc: Passeig de Sa Caleta
Cronometratge: Xip electrònic
2. HORARI
Distància 1500m : 9:30h
Distància 500m : 10:30h
3. PARTICIPANTS
La participació està oberta a tothom que accepti i respecti tant el recorregut com el present
reglament.
L’organització recomana als clubs o qualsevol dels participants no inscriure-s´hi si no han
demostrat la capacitat necessària per efectuar la travessia. En el cas de menors si no son
federats, queden sota la responsabilitat de qui fa la inscripció.
Els participants només es podran inscriure a una de les dues distàncies
4. INSCRIPCIONS

Les inscripcions s’han de fer a la web del C.N. Lloret de Mar
www.clubnataciolloret.cat
Distància 1500m: Participació a partir de 13 anys, nascuts al 2009 i més grans
Distància 500m: Participació a partir de 9 anys, nascuts al 2013 i més grans
Preu: Federats* 12€ · No federats 15€
*Només es vàlida la Llicència de la FCN
La limitació total es de 400 dorsals
Data límit d’inscripció: divendres 8 de juliol a les 20:00 hores.

5. NORMES DE PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ
• No es farà la devolució de la inscripció en cap cas.
• Es donarà tota la informació i el protocol a seguir, per e-mail als inscrits.
• L’entrega de dorsals i xips, per tal d’evitar aglomeracions innecessàries, es farà
de manera esglaonada. S’informarà als participants per e-mail dels horaris.
• Per qüestió de control, serà obligatori fer servir el barret de bany que s’entrega
amb el dorsal.
• El control anirà a càrrec de la organització i la seva decisió serà inapel·lable.
• No està permesa la participació de menors de 13 anys a la distància de 1500m i
de menors de 9 anys a la distància de 500m.
• El temps límit per la distància de 1500m serà de 50 minuts. Per a tots aquells
nedadors que arribin fora de temps o nedin sense dorsal no contarà el temps ni
quedarà constància de la seva participació.
• Es obligatori el lliurament del xip d’identificació al final de la prova, en cas contrari
el nedador haurà de pagar 12€ per la seva pèrdua.
• Es reserva el dret de suspendre la travessia per qualsevol inclemència aliena a
l’organització.
• L’organització podrà sancionar a tot aquell nedador que es mostri despectiu o
incorrecte amb la pròpia organització o altres nedadors.
• L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres prejudicis
que la participació en la travessia pugui comportar als inscrits durant o després de
la cursa.
Serà motiu de desqualificació:
• nedar amb neoprè ni cap mena de material auxiliar que ajudi la flotació o propulsió
del nedador.
• tot aquell nedador que no hagi completat el recorregut o se li comprovin
irregularitats.
• Està permès nedar amb banyador de cos sencer sempre i quan sigui sense
mànigues i arribi com a molt fins als genolls.

6.CATEGORIES
· Petits 9-10 anys (2013 -2012)
· Menors 11-12 anys (2011 -2010)
· Infantil 13-14 anys (2009 a 2008)
· Junior 15-17 anys (2007 - 2005)
· Absolut 18-29 anys (2004 - 1993)
· Màster +30 30-39 anys (del 1983 - 1992)
· Màster +40 40-49 anys (del 1973 - 1982)
· Màster +50 50-59 anys (del 1963- 1972)
· Màster +60 60 i més (del 1962 i anteriors)

7. PREMIS
DISTÀNCIA 1500m :
(Un mateix nedador/a no pot acumular més d’un premi, excepte el nedador/a local)
* 1r, 2n i 3r classificat de la general masculí i femení.
* 1r classificat local masculí i femení. (s’entén com a nedador local tota aquella persona
empadronada a Lloret de Mar, o bé ser nedador del Club Natació Lloret de Mar)
* 1r, 2n i 3r classificat per categoria INFANTIL, JUNIOR, ABSOLUT I MÀSTER masculí i
femení.
Distància 500m :
(Un mateix nedador/a no pot acumular més d’un premi)
* 1r, 2n i 3r classificat de la general masculí i femení.
* 1r, 2n i 3r classificat categoria PETITS i MENORS masculí i femení.
* Obsequis, esmorzar i begudes per a tots els participants.

8. RECORREGUT

Distància 1500 metres:

Distància 500 metres:

