
 

REGLAMENT DE LA LXX TRAVESSIA DE BADALONA NEDANT 
 

 

1.- ORGANITZACIÓ 
 

• La travessia es realitzarà el 18 de juliol de 2021 

• L’hora de sortida de la travessia general a les 9,30h, la sortida de la travessia 

de menors serà a la les 11h i la popular 11h15. 

• La Travessia serà organitzada pel CLUB NATACIÓ BADALONA, que 

s’ocuparà de les inscripcions, muntar el recorregut i l’entrega de premis. 

• És possible la participació d'un mateix esportista en la travessia general i 

open. 

• El control anirà a càrrec del col·legi d’àrbitres de la Federació Catalana de 

Natació. 

• L’organització reclina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals 

o materials que poguessin patir els participants i/o els espectadors abans, 

durant o després de la prova. 

• L’organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat 

de la prova si les circumstàncies així ho fessin necessari segons la decisió del 

Comitè de Competició, Salvament Marítim o Capitania Marítima per tal 

d’assegurar la integritat dels participants. 

• Serà obligatori l’ús del gorro que facilita l’organització per poder prendre la 

sortida. 

 

• ADAPTACIÓ DE LA PROVA A LES MESURES COVID19  
• ÚS DE MASCARETA. Serà obligatori per a esportistes, acompanyants, 

treballadors i voluntaris en tot moment, excepte quan s’estigui competint. Els 

participants rebran per part de l'organització dues màscares, una per ser 

rebutjada just abans de l'inici de la natació i una altra a l’arribada a meta. 

• DISTÀNCIA DE SEGURETAT INTERPERSONAL. S’haurà de mantenir en 

tots els desplaçaments dins del club i en la zona de competició, abans i després 

de la prova.  

• Els participants no podran fer ús dels vestuaris.  

• GEL HIDROALCOHÒLIC. Es garantirà el subministrament de gel 

hidroalcohòlic en dispensadors durant tota l’activitat.  

 

No s’acceptaran embarcacions seguint els nedadors que no siguin de la 
mateixa organització. 



 

• DECLARACIÓ RESPONSABLE. Per accedir a la seu del CNB, els esportistes 

hauran de lliurar el consentiment imprès disponible a l’apartat d’informació de 

la prova del web de la Federació.  

• En cas d’anul·lació de la prova per causes alienes a la organització no es 

retornarà l’import de la inscripció. 
 

2.- PARTICIPACIÓ 
 

Pot participar qualsevol nedador/a amb llicència de la Federació Territorial 
de Natació o RFEN en vigència per la temporada 2021, o aquells que tinguin 
llicència anual o d’un dia per participar en travessies. 

 
   3.- INSCRIPCIONS 
 

 
 

A).- Clubs o entitats afiliats/des a la FCN o RFEN 
 

Les inscripcions es fan a través del link: 
 

Web o link del sistema de cronometratge (pròximament) 

 
§ Preu Travessia General: 11 € Federats 
§ Preu Travessia Menors: 6€ Federats 

B). Nedadors/es no federats 
 

Les inscripcions es fan a través del link: 
 

Web o link del sistema de cronometratge (pròximament) 
 

§ Preu Travessia Popular: 16€ (inclou assegurança) de 12 a 69 anys.  
§ Preu Travessia General: 21€ (inclou llicència de dia) 

 
 

Les inscripcions es tancaran abans de les 12.00 h. del dia 15 de juliol. 
 

 
EL DIA DE LA PROVA NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ 

 

 
 
 
 

IMPORTANT: les llicències d’altres federacions (triatló, rem, socorrisme,..) no 
són vàlides per participar en la travessia (veure punt inscripcions 
independents sense llicència) 

IMPORTANT: LÍMIT MÀXIM D’INSCRITS A LA TRAVESSIA GENERAL, 
FEMENINA I MASCULINA, SERÀ DE 300 PERSONES EN TOTES LES 
CATEGORIES. 



 

4.- RECORREGUTS



 

 

5.- CATEGORIES 
 

A).- TRAVESSIA DE MENORS 
 

CATEGORIA ANY NAIXEMENT ANYS 
PETITS 2009-2008 12 i 13 anys 

 
B).- TRAVESSIA GENERAL 

 
CATEGORIA ANY NAIXEMENT ANYS 
ABSOLUT I 2007 –2006 14 i 15 anys 
ABSOLUT II 2005 – 2004 16 i 17 anys 
ABSOLUTS III 2003 al 1992 18 a 29 anys 
MASTERS I 1991 al 1982 30 a 39 anys 
MASTERS II 1981 al 1972 40 a 49 anys 
VETERANS I 1971 i 1962 50 a 59 anys 
VETERANS II 1961 al 1952 60 a 69 anys 
VETERANS III A partir del 1951  A partir dels 70 anys 

 
 

6.- CONTROL I EXPLICACIÓ DE LES SORTIDES:  

 

• Es dóna una sortida conjunta, masculina i femenina, en cadascuna de les 
dues travessies. 

 
• El circuit quedarà tancat els 45 minuts després de l’arribada del primer 

classificat. 
 
• L’hora de marcatge per la travessia general serà a les 08.45h al Port de 

Badalona. 
 
• La recollida de dorsals la podreu fer i el mateix dia de la prova a partir de 

les 08:00h en el mateix Club. 
 
• No hi haurà desplaçament per part de l'organització. 

 

• Recordeu que serà obligatori lliurar, en paper signada, la declaració 
responsable. 

 

• Tots els participants aniran pel seu compte a les respectives sortides amb el 
temps suficient per a realitzar el control arbitral.  

 
• El control d’entrada a la zona de sortida de les travessies començarà 15 minuts 

abans i es tancarà 5 abans de l’inici de les travessies corresponents, tots els 
participants hauran de portar el gorro, el xip i el número que la 
organització els hi haurà proporcionat. 



 

 
Travessia General 

 
*Important: Tenir en compte que cal desplaçar-se des del C.N.Badalona al 
Port de Badalona. La distància és de 1'5km. 

 
9h15 - 9h25 Control nedadors/es passant pels jutges de la FCN a 
la cambra de sortida. 
9h25 Briefing. 
9h30 Sortida de la 70ª Travessia Nedant de Badalona. 

 
Travessia Menors 

 
10h45 - 10h55 Control nedadors/es passant pels jutges de la FCN 
a la cambra de sortida. 
10h55 Briefing. 
11h00 Sortida de la 70ª Travessia Nedant de Badalona. 

 
Travessia Popular 

 
*Important: Tenir en compte que cal desplaçar-se des del C.N.Badalona al 
port de Badalona. La distància és de 700m (10' aprox. caminant per la vora 
de la platja.) 

 
11h00 - 11h10 Col·locació nedadors/es a la zona de sortida. 
11h10 Briefing. 
11h15 Sortida de la Travessia Popular de Badalona. 
 

• Els arbitres faran el control dels banyadors acceptats per la FINA a la seva 
pàgina web (no s’acceptarà equipació de triatló):  

 
• www.fina.org/content/fina-approved-swimwear  
 
• Es recorda la prohibició de portar rellotges, penjolls, arrecades,...  
 
• Un cop dintre de la zona de sortida es farà una breu explicació de les indicacions 

de la travessia i no es podrà sortir de la zona marcada, qualsevol participant 
que en surti pot ser desqualificat si així ho consideren els jutges de la travessia.  

 
 
7. MARCATGE I RECOLLID DE XIPS: 

 
•  A partir de les 8h00 tots els inscrits hauran de passar per les carpes de recollida 

de xips per acreditar-se (DNI i comprovant d’inscripció), recollir el gorro, xip i 
marcar els dorsals on l’organització i els arbitres indiquin. Lloc de recollida: Club 
Natació Badalona. 

 
•  La recollida de xips, gorro i marcatge es farà al Club Natació Badalona i és tancarà 

30 minuts abans de l’inici de la travessia corresponent.  
 



 

  8.- SERVEI DE GUARDA-ROBA: 

 

• El servei de guarda-roba estarà obert de les 8h fins les 13h. 

• Al la seu del Club Natació Badalona obert de les 8h fins les 13h. 

 
9.- PREMIS 

 
El lliurament de trofeus es farà a partir de les 12.30 h. a la terrassa del Club. 

A).- TRAVESSIA DE MENORS 

• Trofeu pel primer classificat masculí i femení 
• Trofeu pel segon classificat masculí i femení 
• Trofeu pel tercer classificat masculí i femení  

 
    B).- TRAVESSIA GENERAL 
 

• Trofeus als tres primers classificats masculins i femenins. 
• Trofeus als tres primers classificats de cada categoria.  
• Trofeu pel primer i la primera nedador/a de l’equip de competició del 

Club Natació Badalona. 
 

  
 

C) TRAVESSIA POPULAR 
 

• Trofeu primer, segon i tercer classificat masculí i femení 
 

6.- OBSEQUIS 
 

• Hi haurà obsequis per a tots els participant. 
 
 
 

 
La participació en aquesta prova implica la total acceptació 

d’aquest reglament. 
 

 
 
 

Badalona, Juny 2021

NOTA: Els trofeus obtinguts com a primer i primera general no podran repetir 
el de la seva categoria. 



 

 


