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Animem a participar en el VI OpenWater COMBO cnc a tots els esportistes; Màsters, Pre-

Màsters, esportistes amb discapacitat, i als nedadors/es menors d´edat nascuts/des a 

partir de l´any 2005 (únic requisit per aquest nedadors, autorització de tutor, tenir llicència 

per la FCN o altra federació adscrita a la RFEN en vigor) a gaudir d’una jornada lúdica, 

festiva i esportiva. 

ORGANITZA 
 

Club Natació Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona  

DADES GENERALS 
 

• Data:  dissabte 25 de maig de 2019 a les 10:00h 
• Distància: 1.800 metres (línia groga)    ; KIDS 400 metres (línia vermella) 

• Recorregut: Sortida davant de l’hotel Vela a la platja ubicada davant dels locals 

de l’empresa Desigual amb arribada a la seu del Club Natació Catalunya a la platja 

de la Barceloneta. 

• Classificacions individuals 

• Classificacions per equips (suma de 4 temps) 
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PARTICIPANTS 
 

• Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat major de 18 

anys i  qualsevol nedador/a, nascut/da a partir de l’any 2007 fins l’any 2001 amb 

llicència en vigor per la seva federació Autonómica. També podran participar els 

menors de 13 anys amb llicència federativa en vigor i acompanyats d´un adult 

tota la travessia i la corresponent autorització signada pel tutor legal. 

• Cada participant es fa responsable del seu estat físic abans de començar la 

prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. Els menors d´edat, els 

pares o tutors legals hauran de signar una autorització. I En casos de 

discapacitat ha de comunicar-ho expressament a l’organització. 

• Cada participant disculpa de tota responsabilitat al Club Natació Catalunya i a 

qualsevol persona física o jurídica que participi en l’organització d’aquesta 

travessia. 

• La inscripció és personal i intransferible, ja que el fet d’inscriure’s implica 

l’acceptació de les normes de seguretat de la travessia. 

• L´import de la inscripció no serà retornat sota cap concepte, incloent-hi la 

suspensió de la travessia pel mal temps o qualsevol altre factor de risc que no 

garanteixin la seguretat dels nedadors (meduses, vessaments, alertes de 

seguretat marítima, etc.). 

• En cas de pèrdua d’objectes personals. L’organització no se’n fa responsable.  

• Els participants podran optar a la classificació per equips, 4 persones del mateix 

club (sense limitació de sexe) o sense club (independents) que s´inscriguin a 

la vegada en l´apartat de classificació per equips. La inscripció per equips ja 

inclou la inscripció per la classificació individual.  

NOVA PROVA: Travessia per infants. 
o Tancada la prova 1,8km i una vegada arribin tots els participants de la 

travessia, i amb la finalitat de que els infants menors de 13 anys tinguin 

la possibilitat de gaudir d’aquest esdeveniment, tindrà lloc una travessia 

Aleví de 400 metres a la zona d’arribada. 

o Tots els nedadors que participin en aquesta prova han de tenir la 

corresponent llicencia federativa o en el cas de que no disposin ‘aquesta 

llicencia, deuran nedar amb un acompanyant o tutor autoritzat al seu 

costat durant tota la cursa. 

o Han de tenir l’autorització del seu tutor per poder participar. 

 

EQUIPACIÓ 
 

• Per raons de seguretat i seguiment dels participants, és obligatori l’ús del 

casquet facilitat per l’organització. Es recomana fer ús de neoprè durant la prova. 

• No es podrà utilitzar cap estri de material auxiliar d’entrenament, de flotació o 

propulsió per realitzar la prova. També queda restringit l’ús de MP3 aquàtics o 

similars, que impedeixin una correcta audició dels avisos de seguretat durant la 

prova. 

• La seguretat i control dels participants és el primer que tenim en compte en 

aquesta prova. L’ús del xip de control durant la prova és obligatori. 
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PROVA 
 

1.8 
 

• A partir de les 9:00 h es repartiran els xips als participants, i es concentraran a la 

platja ubicada davant dels locals de l’empresa Desigual a l’hotel Vela. 

• La sortida serà a les 10:00 h del matí, des de la sorra, a peu dret i serà donada 

per mitjà d’un xiulet o d’un senyal acústic per part de l’organització, i tindrà un 

temps límit d’una hora. 

• Es donarà una única sortida per a tots els participants. 

• S’habilitarà un vehicle per traslladar bosses de participants des de la sortida fins a 

l’arribada. En tot cas l’organització no es farà responsable de la pèrdua d’objectes. 

• La zona d’arribada estarà situada a la platja del Somorrostro, davant del local del 

Club Natació Catalunya, degudament senyalitzada en un canal d’entrada i un arc 

inflable. 

• Un cop arribats hi haurà un espai on cada participant ensenyarà el seu número 

identificatiu marcat a l’esquena del que un membre de l’organització o jurat en 

prendrà nota. 

• El control d’arribades de la travessia restarà tancat un cop hagi transcorregut el 

temps límit establert per completar el recorregut. El temps comptarà a partir del 

moment que es doni el senyal de sortida de la prova. 

• Els nedadors que no hagin arribat dins del temps estimat, seran obligats a 

abandonar la prova constant en els resultats de la prova sense lloc i temps amb 

concepte fora de control (FC). 

INFANTS 
 

• A partir de les 10:30 h es repartiran els xips als participants, i es concentraran a la 

platja ubicada davant del local del Club Natació Catalunya ubicat a la zona 

d’arribada a la platja del Somorrostro. 

• La sortida serà a les 11:30 h del matí, des de la sorra, a peu dret i serà donada 

per mitjà d’un xiulet o d’un senyal acústic per part de l’organització. 

• La distància serà de 400 o 500 metres dins de la zona de bany de la platja. 

• Es donarà una única sortida per a tots els participants. 

• S’habilitarà un espai per recollida de bosses dels participants. En tot cas 

l’organització no es farà responsable de la pèrdua d’objectes. 

• La zona d’arribada estarà situada a la platja del Somorrostro, davant del local del 

Club Natació Catalunya, degudament senyalitzada en un canal d’entrada i un arc 

inflable. 

• Un cop arribats hi haurà un espai on cada participant ensenyarà el seu número 

identificatiu marcat a l’esquena del que un membre de l’organització o jurat en 

prendrà nota. 

• La prova es podrà fer individualment només per aquells nedadors de 10 a 12 anys 

que estiguin federats. Per la resta, es obligatori anar acompanyat d’un adult-tutor 

durant tota la prova. 
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MESURES DE SEGURETAT 
 

Els nedadors seran acompanyats i guiats per embarcacions de suport. Les embarcacions 

de suport a motor respectaran en tot moment la distància de seguretat, i vetllaran pel 

seguiment, rescat i evacuació. El nombre d’embarcacions i caiacs podrà ser modificat en 

funció del nombre de participants finals, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels 

nedadors. En l'àmbit terrestre disposarem d’un equip de terra, que ens poden facilitar 

l’atenció de Primers Auxilis o el trasllat a un centre hospitalari. 

 OBLIGACIÓ A NO CONTINUAR LA TRAVESSIA 
 

L’organització es reserva el dret a obligar a finalitzar la prova a qualsevol dels participants 

per garantir la seva seguretat. L’organització es reserva el dret a cancel.lar la prova per 

garantir la seguretat de TOTS els participants. 

A continuació s’exposen alguns casos en els quals els membres de l’organització 

posaran fi a la travessia obligant a pujar als participants a una embarcació de suport: 

• Empitjorament de les condicions climatològiques o de l’estat de la mar que 

posin en perill als participants de la travessia.  

• Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, 

hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi 

nedar amb normalitat al participant. 

• Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de l’organització, així 

com nedadors que estiguin per fora de límits de seguretat delimitats per 

l’organització. 

• Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços. 

• Quan el nedador superi el temps límit fixat. 

• Els voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat dels nedadors i 

podran obligar a qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva 

seguretat. 

 

ASSEGURANÇA 
 

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una altra 

d’accidents, tal com marca la legislació vigent, de manera que tots els participants 

estaran coberts. 

 

INSCRIPCIÓ i CONTACTE 
 

• La inscripció es realitzarà a través de la web http://www.championchip.cat. Els 

nedadors que desitgin participar de la Travessia hauran d’omplir el full 

d’inscripció, mitjançant la passarel·la de pagament, acceptant el reglament de 

la travessa, així com el protocol de seguretat d’aquesta. 

http://www.championchip.cat/
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Preu:  
• El preu és de 19€ fins el 24 d’ abril i posteriorment serà de 24€.La inscripció 

quedarà formalitzada un cop fet el pagament del dret d’inscripció. 

• Preu travessia KIDs (400 mts): 9€. 

• XIP: La seguretat i control dels participants es el primer que tenim en compte 

en aquesta prova. L’ús del xip de control és obligatori per poder participar. 

Posem a disposició dels nedadors l’ús del propi xip groc o xip de lloguer. 

• La pèrdua del xip de lloguer suposarà el pagament de 10 €. 

• Els components de la inscripció per equips opten automàticament a la 

classificació individual i a la d´equips segons a la categoria inscrita: 

masculina, femenina o mixta (2 masculins o 2 femenins) que s´inscriguin a la 

vegada en l´apartat d’inscripció per equips, dins de la plataforma 

www.championship.com 

En aquest cas, s’aplicarà un preu únic per equip de 68 € pels quatre 

participants (17 € per participant) fins el 22 d’abril i posteriorment de 88€ per 

equip. 

• El tancament d’inscripcions es realitzarà el dijous 23 de maig de 2019 a les 

21.00 hores. 

• L’organització limita la prova a 350 inscripcions, obrint una llista d’espera si es 

supera aquesta xifra. 

• La inscripció inclou: Dret a participar en la Travessia, assistència durant la 

prova, avituallament a l’arribada, regal a tots els participants i es realitzaran 

sortejos d’obsequis entre els participants. 

• En cap cas, l’organització retornarà l´import de la inscripció, inclòs que per mal 

temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar. 

• La inscripció a la travessia és personal i intransferible. En cap cas, un cop 

formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació en una 

altra persona. 

• La formalització de la inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament i 

normes de seguretat de la prova. 

 

Per qualsevol consulta, adreceu-vos a: 

Secretaria Esportiva 
Tf: 93.213.43.44  

secretariaesportiva@cncatalunya.cat 
 

  

http://www.championship.com/
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DADES PERSONALS 
 

En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD i la llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis 

de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Club Natació Catalunya, informa, 

i el participant accepta que: 

Totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè mitjançant els formularis de 

recollida de dades en la pàgina www.cncatalunya.cat són incorporades a un fitxer 

automàtic de caràcter personal del qual és responsable el Club Natació Catalunya. 

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és: 

• Administrar la participació en l’esdeveniment. 

• Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i 

vídeos. 

• Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat d’autoalimentar 

l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa. 

• Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats 

col·laboradores del Club Natació Catalunya, així com els patrocinadors de 

l’esdeveniment. 

• Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, el 

participant autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals 

sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor del Club Natació 

Catalunya. 

• En qualsevol cas, el participant pot revocar en qualsevol moment el 

consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

comunicant-ho al Club Natació Catalunya, mitjançant un correu electrònic a 

cnc@cncatalunya.cat. 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES 
 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat 

per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i  familiar i a la 

pròpia imatge, el Club natació Catalunya demanarà el consentiment als esportistes o tutors 

legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on aquests i aquestes siguin 

clarament identificables. 

Els esportistes o tutors legals dels menors d’edat accepten amb la formalització de la 

inscripció a l’esdeveniment que la imatge seva o del menor pugui aparèixer en fotografies o 

filmacions realitzades en les activitats organitzades pel Club Natació Catalunya en: 

• Pàgines web 

• Filmacions destinades a la difusió pública 

• Fotografies per a revistes o publicacions 

• Presentacions digitals 
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PREMIS 
 

Es farà entrega de premis als primers classificats de les diferents categories, masculí i 

femení: 

• KIDS (travessia 400 mts.) 

• Fins a 15 anys (nascuts/des fins el 2004) 

• De 16 a 29 anys (nascuts/des entre el 2003-1990) 

• De 30 a 39 anys (nascuts/des entre el 1989-1980) 

• De 40 a 49 anys (nascuts/des entre el 1979-1970) 

• De 50 a 59 anys (nascuts/des entre el 1969-1960) 

• Més de 60 anys (nascuts/des el 1959 i anteriors) 

• Millor equip classificat masculí– segons inscripció a la plataforma (suma dels quatre 

temps de l´equip) 

• Millor equip classificat femení- segons inscripció a la plataforma (suma dels quatre 

temps de l´equip) 

• Millor equip classificat mixta- segons inscripció a la plataforma (suma dels quatre temps 

de l’equip)   

AAOO & masters CNC 


