Travessia OWS - mMw – 04/10/2015

TRAVESSIA Open Water Swimming mediterranean Masters week
- mMw La Travessia Open Water Swimming – mediterraean Masters week (mMw) es desenvoluparà a
la part sud del Cap de Creus, al municipi de Roses. Es realitzarà entre la platja de l’Almadrava i
la platja de la Perola.
En tractar-se d’un espai natural, l’única cosa de que demanem als participants és el respecte pel
medi ambient i el seu entorn.

1. DATA:
La Travessia es realitzarà el diumenge 04/10/2015.

2. LLOC:
Instal·lacions del GEN Roses.
https://www.google.es/maps/place/GEN+Roses+%28Grup+D%27Esports+Nautics+de+Roses%
29/@42.257952,3.179621,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x12ba66b31167056b:0xdc23c8ed9f0
b0513!2sGEN+Roses+%28Grup+D%27Esports+Nautics+de+Roses%29!3m1!1s0x12ba66b31167
056b:0xdc23c8ed9f0b0513

3. PARTICIPANTS:




Podrà participar qualsevol esportista presentant el seu document d’identitat.
La prova serà per a majors de 20 anys i es dividirà en diferents categories. Nascuts al
1995 i anteriors.
S’haurà d’omplir una declaració firmada on s’afirma que el nedador és capaç de realitzar
la distància proposada i de que no pateix cap tipus de malaltia que li impedeixi la
realització de la mateixa.
www.facebook.com/genroses
www.genroses.cat
secretaria@genroses.cat
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S’ha de conèixer i acceptar les condicions del present reglament / normativa.
La inscripció de la prova és personal i intransferible. I suposa la acceptació del present
reglament / normativa.

4. INSCRIPCIONS:
Es realitzaran mitjançant l’enllaç que trobareu a la web www.genroses.cat
El preu de la inscripció inclou:
 Assistència mèdica durant la Travessia (embarcacions amb personal sanitari i socorristes
a la platja) i un punt d’atenció sanitària a l’arribada.
 Avituallaments durant la travessia amb una embarcació fondejada a la meitat del
recorregut, marcada amb banderes identificatives del club organitzador: GEN Roses.
 Trasllat al punt de Sortida abans de la competició.
 Motxilla de la competició.
 Gorret de natació de la competició.
 Guarda-roba.
 Classificació i temps d’arribada amb chip.
 Trofeus i premis en metàl·lic.
 Assegurança d’accidents.
El preu de la inscripció no inclou:
 Pèrdua del xip (5€) que caldrà portar en el moment de la recollida dels xips.
Gestió de baixes: Fins a un mes abans de la prova, en cas de baixa justificada (informe mèdic),
es tornarà el 75% de la inscripció i fins a 2 setmanes abans de la prova el 25%. Passat aquest
termini, no es realitzarà cap devolució.
Canvi de nom: Es podrà realitzar un canvi de nom fins a 10 dies abans de la competició. Es
cobraran 15€ per la gestió.
Anul·lació de la prova: En cas de força major, la prova podrà ser anul·lada, sempre i quan
existeixin possibilitats de risc per a la integritat i seguretat dels nedadors. Si això succeís, es
tornaria el 75% de l’import abonat en la inscripció.
Límit de places: S’estableix un límit de 600 participants per prova. L’organització es reserva el
dret d’ampliar o reduir el nombre de places per motius de seguretat o altres motius que puguin
afectar el bon desenvolupament de la prova.

www.facebook.com/genroses
www.genroses.cat
secretaria@genroses.cat
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5. HORARI:








07h00 – 08h00: Entrega del bag/sac i obsequis, número i xip per als nedadors que surten
des de l’Almadrava.
07h30 – 08h30: Entrega del bag/sac i obsequis, número i xip per als nedadors que surten
des de Canyelles.
08h30: Accés al transport per anar al punt de sortida de l’Almadrava.
09h00: Accés al transport per anar al punt de sortida de Canyelles.
09h30: Sortida des de l’Almadrava.
10h00 (Aproximadament): Sortida des de Canyelles  Després del pas dels 10 primers
nedadors de la Travessia llarga).
*Just abans de cada sortida hi haurà un petit briefing amb els aclariments necessaris de
les novetats d’última hora o els punts a destacar del recorregut.

6. CATEGORIES:
Les categories seran les següents: +20, +30, +40 i +50 tant en categoria masculina com en
femenina.





+20: 1995-1986.
+30: 1985-1976.
+40: 1975-1966.
+50: 1965 i anteriors.

7. DISTÀNCIES:



CANYELLES - GEN Roses (Curta): 3,5 KM.
L’ALMADRAVA - GEN Roses (Llarga): 5,5 KM.

En el cas de no completar la distància de la inscripció del nedador, el resultat serà de
desqualificat.
S’establirà un abalisament del recorregut mitjançant balises, zones de bany i canal de vies
braves. Per tant els nedadors deixaran totes les balises del seu recorregut a la seva esquerra.
En el cas de fortes corrents, meduses, onades o vent, el recorregut podrà variar per a la seguretat
dels nedadors. Aquests canvis es comunicaran prèviament als nedadors.

8. CATEGORIES Y DISTÀNCIES:
 +40 i +50: CANYELLES - GEN Roses.
 +20, +30 i +40: L‘ALMADRAVA - GEN Roses.
www.facebook.com/genroses
www.genroses.cat
secretaria@genroses.cat
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Els participants de +40 podran escollir lliurement la travessia que vulguin realitzar.

9. ENTREGA DE LA MOTXILLA ALS NEDADORS:
Per a recollir la motxilla del nedador, és obligatori la presentació del DNI, PASSAPORT o NIE de
l’inscrit, juntament amb el resguard del pagament de la inscripció al seu nom i el dipòsit de 5€
en cas de pèrdua del xip.
Dins de la motxilla hi haurà: Gorret de la Travessia amb el xip, dorsal “tatoo” i un número per al
guarda-roba.

10. TRANSPORT:
L’organització es farà càrrec del trasllat dels nedadors des del punt d’inscripció als punts de
sortida i es realitzarà segons les hores indicades al programa.

11. GUARDA-ROBA:
Les motxilles amb les pertinences de cada nedador es custodiaran al guarda-roba (a la zona
d’arribades). Per a poder recollir les pertinences serà obligatori presentar el gorret amb el dorsal
del nedador.
Les motxilles s’hauran d’entregar al punt indicat abans de la sortida.
Tot i que els bag/sacs o bosses personals estaran custodiades, l’organització no es farà càrrec de
la pèrdua d’objectes personals dipositats al guarda-roba, per la qual cosa, es prega no dipositar
objectes de valor dins de les motxilles que es deixin al transport.

12. MATERIAL OBLIGATORI DEL NEDADOR:
Tots els nedadors tindran l’obligació de portar el següent material, el qual podrà ser revisat en
qualsevol moment previ i posterior a la realització de la Travessia.
OBLIGATORI:
 Ulleres de natació.
 Gorret de natació proporcionat per l’organització que identificarà el recorregut cursat.
 Xip entregat per l’organització o xip del nedador correctament col·locat al turmell.
 Enganxar-se el dorsal al lloc indicat en el moment de la recollida.

ES RECOMANA:
www.facebook.com/genroses
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Neoprè de natació.
Vaselina o oli per a evitar irritacions.
Crema solar anti-meduses.
Xiulet per si és necessari realitzar un rescat.

L’organització es reserva el dret de poder afegir altre material obligatori, el qual serà comunicat
als nedadors amb la suficient antelació mitjançant correu electrònic.

13. SORTIDA:
Es realitzarà una ÚNICA sortida conjunta en cada una de les proves.
Hi haurà un punt de control de xip i/o cronometratge a la sortida i un altre a l’arribada. El fet de
no trepitjar la catifa d’algun dels punts de control implicarà la desqualificació automàtica del
nedador i no apareixerà a la classificació final.

14. EMBARCACIONS DE SUPORT:
Els nedadors estaran custodiats per embarcacions de suport a motor i sense motor amb
l’objectiu de garantir la seguretat dels mateixos. Hi haurà una embarcació que serà la que es
situarà davant dels nedadors i els guiarà durant el recorregut en tot moment. Les embarcacions
a motor mantindran una distància de seguretat suficient respecte als nedadors.
Diverses embarcacions de suport repartiran el personal sanitari, de salvament i de primers
auxilis, senyalitzades amb una bandera blanca amb creu roja. Els nedadors podran utilitzar-les
en qualsevol moment per a ser atesos. El nedador que utilitzi els serveis de primers auxilis
quedarà automàticament desqualificat de la competició.

15. AVITUALLAMENT:
L’organització facilitarà l’avituallament, que consistirà, com a mínim, en: aigua, begudes
isotòniques, trossets de fruita. L’embarcació d’avituallament estarà fondejada aproximadament
davant la platja del segon moll, passades les platges de l’Almadrava i Canyelles.
L’avituallament no és de caràcter obligatori i el nedador podrà decidir lliurement si desitja
realitzar una parada o no.
En el cas d’utilitzar l’embarcació d’avituallament, el nedador no hi podrà pujar a bord. Sí que es
podrà recolzar a la mateixa. Una vegada utilitzada l’embarcació d’avituallament, els nedadors
no podran impulsar-se amb els peus des de la mateixa amb la finalitat d’agafar velocitat i ajudarse. Això serà motiu de desqualificació.

www.facebook.com/genroses
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16. ABANDONAMENT DE LA PROVA:
Tots els nedadors són lliures d’abandonar la prova en qualsevol moment de la mateixa. Per
abandonar la prova serà necessari:
 Realitzar qualsevol senyal de socors, aixecant un o els dos braços. En aquest cas,
l’embarcació de suport més propera anirà a recollir-lo tan aviat com sigui possible
garantint la seguretat dels altres nedadors.
 Apropar-se a una embarcació de suport i pujar a la mateixa.
A més, l’organització es reserva el dret d’obligar a un nedador a abandonar la prova sempre i
quan:
 Un nedador demostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme
extremadament lent de natació o presenti qualsevol símptoma anòmal que li impedeixi
nedar amb normalitat.
 El nedador incompleixi qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament.
 Una vegada esgotat el temps de tall reglamentari des del inici de la prova. S’establirà 1
punt de tall per a la travessia llarga davant la sortida de la platja de canyelles amb un
temps límit de 90 minuts en el cas que les condicions meteorològiques no siguin
favorables.

17. EVACUACIÓ:
En el cas de condicions adverses o de força major (per condicions climatològiques o altres
factors), l’organització anul·larà la prova procedint a l’evacuació de tots els participants.
L’organització establirà diversos punts d’evacuació durant el recorregut de cada una de les
proves amb la respectiva assistència sanitària.

18. PENALITZACIONS:
S’estableix un sistema de penalitzacions per als nedadors que no compleixin les normes de la
present normativa i és el següent:
Seran objecte de desqualificació les següents conductes:
 Qualsevol tipus de conducta antiesportiva cap a altres nedadors (agafar-los, passar per
sobre, etc.) o membres de l’organització.
 Falta d’equipament obligatori.
 Participar en la prova sense prèvia inscripció.
 No passar els controls de xip obligatoris (sortida i arribada).
 No seguir el recorregut marcat per l’organització.
 Desobeir les ordres dels organitzadors o dels serveis sanitaris.
 Apujar-se mitjançant una embarcació de suport o avituallament, així com una
embarcació externa o impulsar-se amb els peus en les mateixes.
www.facebook.com/genroses
www.genroses.cat
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Mantenir una conducta inadequada amb el medi ambient (llençar residus, maltractar la
flora o fauna, etc.). Hi pot haver una revisió de gels abans de la sortida i el control del
retorn dels embolcalls a l’arribada.
Omissió d’auxili a una altre persona que ho requereixi.
Excedir el temps màxim de pas per a cada control.
Qualsevol acte immoral que no estigui contemplat en aquesta normativa i l’organització
estimi que hagi de ser sancionat amb la desqualificació.

Seran objecte de sanció de 5 minuts que se sumaran al temps d’arribada del nedador la següent
conducta:
 Avançar-se a la sortida de la prova que dóna un jutge de sortida.

19. SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ:
S’establirà una classificació segons el temps d’arribada; si hi hagués una sanció, aquest nedador
apareixeria amb un temps més alt del que realitzi en arribar o, si és desqualificat, no apareixerà
a la classificació final.

20. PREMIS:
Motxilla i gorret de natació per a tots els participants.
Per a les categories +20, +30 i +40 (Llarga): Trofeu als 3 millors de cada categoria i gènere.
 Premis en metàl·lic (Per a la classificació general on es tenen en compte totes les
categories):
o 1r Classificat general: 400€
o 2n Classificat general: 200€
o 3r Classificat general: 100€
o 1a Classificada general: 400€
o 2a Classificada general: 200€
o 3a Classificada general: 100€
+40 i +50 (Curta): Trofeu als 3 millors classificats per categoria i gènere.
 Premis en metàl·lic (Per a la classificació general on es tenen en compte totes les
categories):
o 1r Classificat general: 200€
o 2n Classificat general: 100€
o 3r Classificat general: 50€
o 1a Classificada general: 200€
o 2a Classificada general: 100€
o 3a Classificada general: 50€
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www.genroses.cat
secretaria@genroses.cat

Travessia OWS - mMw – 04/10/2015
21. DRETS D’INSCRIPCIÓ:
L’enllaç per a la formalització de les inscripcions el trobareu a www.genroses.cat
S’hauran d’abonar els drets d’inscripció segons el calendari:
 +20, +30 i +40 (Llarga) i +40, +50 (Curta):
o Inscripcions formalitzades fins el 31/08/2015: 35€
o Inscripcions formalitzades fins el 20/09/2015: 45€
o Inscripcions formalitzades fins el 02/10/2015: 55€
o No s’accepten inscripcions el mateix dia de la prova
Dipòsit en concepte de fiança en el cas de no retornar el xip: 5€ que s’hauran d’entregar en el
moment de la recollida del xip. Els 5€ es retornaran en el moment del retorn del xip
La data límit per a la formalització de les inscripcions: 02/10/2015

22. DRETS D’IMATGE:
L’entitat organitzadora es reserva l’exclusivitat respecte als drets d’imatge de la Travessia, així
com l’explotació audiovisual i periodística. Acceptant aquest reglament es permet publicar el
nom al llistat d’inscrits, classificacions així com la publicació de les fotografies de la jornada.
Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de
l’organització.

23. RESPONSABILITAT CIVIL I DECLARACIÓ D’APTITUD FÍSICA:
Tots els nedadors hauran d’omplir la fitxa que facilitarem annexa a aquest document i enviar-la
per correu electrònic del club: secretaria@genroses.cat.
 Tota inscripció acceptarà el present document i normativa.
 El nedador és conscient de la duresa de la prova i es compromet a arribar preparat per
la mateixa, de la mateixa manera que és conscient de que participa voluntàriament i
sota la seva pròpia responsabilitat, eximint de tota responsabilitat a l’organització.
 Els nedadors eximeixen de qualsevol responsabilitat a l’organització de la Travessia per
a possibles problemes de salut de la prova.
 Els nedadors no denunciaran, en cap cas, a l’organització, patrocinadors, col·laboradors
i altres participants. Així com no iniciaran cap reclamació de responsabilitat civil a les
citades parts.

24. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT:
En el cas de que sigui necessari, l’organització podrà modificar el reglament en qualsevol
moment, avisant als nedadors amb la suficient antelació. La realització de la inscripció implica
l’acceptació i reconeixement del present reglament.

www.facebook.com/genroses
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25. ESQUEMA DEL RECORREGUT LLARG (5,5 Km), BALISES I EMBARCACIONS:
 El recorregut comença a la platja de l’Almadrava i acaba a la platja de la Perola (on
situarem les corresponents sortida i arribada).
 Totes les balises s’han de deixar a la vostra esquerra amb l’excepció de la primera que
la deixareu a la vostra dreta i servirà per desmarcar als nedadors.
 A partir de la segona balisa vermella/taronja inflable el recorregut sempre passa entre
les balises vermelles/taronges inflables (clarament diferenciables de totes les altres
balises que puguin haver-hi d’embarcacions externes a la Travessia) o les grogues que
marquen la zona de platja o la via brava i la costa.
 Les balises verdes/vermelles alineades amb les balises grogues que marquen la zona de
platja formen part del recorregut (atents al entrar a la platja de Canyelles ja que la
primera que us trobareu serà la verda).
 Una vegada passada la balisa del segon cap rocós, abans d’arribar a Canyelles, el
recorregut va directe a les boies de la platja de Canyelles (no us confongueu amb les
d’un canal provat de l’Hotel Vistabella.
 No es pot passar entre els petits caps rocosos que hi ha entre l’Almadrava i Canyelles.
 No es pot entrar a dins del port.
 En tots els punts on hi pot haver confusió hi haurà personal de l’organització en Kayaks
o embarcacions indicant i ajudant als nedadors a no desorientar-se.
 Des de l’última balisa vermella/taronja del recorregut (una vegada passada la bocana
del port, a un angle de 90º trobareu la línia d’arribada a la platja.
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26. ESQUEMA DEL RECORREGUT CURT (3,5 Km), BALISES I EMBARCACIONS:
 El recorregut comença a la platja de Canyelles i acaba a la platja de la Perola (on situarem
les corresponents sortida i arribada).
 Totes les balises s’han de deixar a la vostra esquerra amb l’excepció de la primera que
la deixareu a la vostra dreta i servirà per desmarcar als nedadors (en el cas de la sortida
de Canyelles, s’esperarà a que passin uns 10 nedadors que fan el recorregut llarg). La
balisa que utilitzarem per desmarcar s’indicarà clarament durant la reunió prèvia a la
sortida.
 Una vegada s’hagi fet la sortida i la balisa per desmarcar el grup (que no formarà part
del recorregut llarg), el recorregut serà exactament igual que el recorregut llarg a partir
de que passa per davant la platja de Canyelles, sempre entre les balises grogues de les
vies braves o de senyalització de zona de platja i la costa.
 No es pot entrar a dins del port.
 En tots els punts on hi pot haver confusió hi haurà personal de l’organització en Kayaks
o embarcacions indicant i ajudant als nedadors a no desorientar-se.
 Des de l’última balisa vermella/taronja del recorregut (una vegada passada la bocana
del port, a un angle de 90º trobareu la línia d’arribada a la platja.
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27. “View points”
Durant tot el recorregut hi ha moltes facilitats per a seguir els nedadors:
 Existeix el “Camí de Ronda” que va des de l’Almadrava fins a Roses on es podrà veure i
seguir la Travessia fàcilment, especialment entre l’Almadrava i Canyelles.
 El “Segon Moll” del Port de roses tindrà una vista privilegiada ja que els nedadors hi
passaran molt a la vora abans de creuar la bocana del Port.
 El “Martell”. Que és la part de l’esplanada del GEN Roses que queda més a prop de
l’última balisa. Els nedadors ja faran cap a l’arribada i hi passaran també molt a prop.
28. Media, fotografies, vídeos, hashtag...
Hashtag: #mMwOWS
Fotos i vídeos a www.facebook.com/genroses o a www.facebook.com/mMwOWSwimming
Twitter: https://twitter.com/mMw_OWSwimming
www.facebook.com/genroses
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