ORGANITZA:
COM ARRIBAR:

III TRAVESSIA AL
PANTÀ DE SANT LLORENÇ

9 DE SETEMBRE DE 2012
COL.LABORA:

Entrega de xips a partir de 9h
Primera travessia: 10,30h

CLUB ESPORTIU
NATACIÓ
BALAGUER

.- Les persones que hagin fet la inscripció anticipadament
hauran de portar, en el moment de recollir el dorsal, còpia
de l’e-mail rebut confirmant la inscripció. Els menors
d’edat hauran de portar el paper original de la inscripció
amb la signatura original del pare/mare o tutor legal, per tal
de poder participar.
.- La Travessia petita tindrà un recorregut aproximat de 250
metres, la mitjana de 1.000 metres i la Travessia gran d’uns
3.200 metres.
L’arribada es tancarà 1 hora després que el primer
classificat/a surti de l’aigua.

HORARIS
.- A les 9’00 del matí del dia de la prova, s’iniciarà
l’acreditació d’inscripcions i lliurament dels números i xip
a cada nedador per ordre d’arribada.
.- A les 10,30h. es donarà la primera sortida, que
començarà per la Travessia mitjana i posteriorment la Petita
i finalitzarem per la Travessia gran.
. Premi als tres primers classificats de cada una de les
categories i sexe. No es pot canviar de categoria.

1.- La participació està oberta a tots els nedadors i
nedadores de Club que tinguin Llicència Federativa de
natació actualitzada i també independents amb Llicència de
la FCN, així com els nedadors que no estiguin Federats als
quals l’organització facilitarà la llicència per un dia.
INSCRIPCIONS

Categories de la 1a TRAVESSIA DEL PANTA DE
SANT LLORENÇ
categories

edats

DISC. FÍSICS
mif

Petita

BABES m i f 9 anys
.- Inscripció Anticipada: Es podrà fer a través de la pàgina
web www.cenbalaguer.com des del 30 de juliol al 6 de
setembre a les 22:00h. El preu de la inscripció anticipada
serà de 7’50€. Pel que fa als nedadors que no disposin de
llicència hauran d’abonar forçosament la quantitat de
15’00€ que inclou l’assegurança d’un dia i els drets
d’inscripció de la prova.

any
de Travessia
naixement

2003

Petita

PROMESES 10 i 11
2001 I 2002
mif
anys

Petita

ALEVINS m i 12
i
2000 i 1999
f
13anys

Mitjana

INFANTILS
mif

14, 15 i 1998, 1997 i
16 anys 1996

Gran

JÚNIORS m i 17 i 18
1995 i 1994
f
anys

Gran

ABSOLUT m
19 i més 1993 i més
if

Gran

MÀSTERS-A de 20 a de 1983 a
mif
29 anys 1992

Gran

En cap cas es retornarà l’import de la inscripció.

MÀSTERS-B de 30 a de 1973 a
mif
39 anys 1982

Mitjana

.- Inscripció Dia Prova: Només per nedadors amb llicència
actualitzada. Es podran fer al lloc de sortida de la travessia,
des de les 09:00h a les 10:00h. El preu de la inscripció
durant el dia de la prova serà de 15’00€. Serà obligatori
presentar la llicència federativa.

MÀSTERS-C de 40 a de 1963 a
mif
49 anys 1972

Mitjana

50 i més
MÀSTERS-D
1962
de
50
mif
anteriors
anys

Mitjana

Caldrà omplir el formulari i fer el pagament per
transferència bancària.
Nº COMPTE: Banc de Sabadell
0081 0106 65
0001082412
indicar el concepte TRAVESSIA+ NOM
PARTICIPANT ( o bé nom del club).

i

El Club Esportiu Natació Balaguer, no es fa responsable
legals dels accidents o altres contingències que puguin
passar als participants. La responsabilitat recau sobre el
Club corresponent, el propi interessat o la persona
responsable o tutor, en el cas de menors.
Hi haurà un equip d’ambulància i bombers per si sorgeix
alguna emergència.

