
XXV TRAVESSIA A LA PLATJA DEL          
FORTÍ (01-08-2021) 
 

La XXV Travessía a la Platja del Fortí és una prova esportiva organizada pel Club 
Natació Vinaròs www.cnvinaròs.com.. 

La Travessía és puntuable per al Circuit de Travessies de la Comunitat Valenciana 
http://www.fncv.es/web/circuito.php. 

La prova es regirà per les normes del reglament d’Aigües obertes de la R.F.N.E.. 

1. Participants: 
 
- Tots els nedad@rs amb llicència federativa. També podrán 

participarnedad@rs independents, sense llicència. 

2. Inscripcions: 

Retirada de dorsals el mateix dia de la prova de 08:00 a 09:00 hores (inscrits en 

travessia de 3250 metres i 1000 metres), resta proves de 11:00 a 11:45 hores, en 

la platja Fora Forat, enfront edifici Limbo (passeig Fora Forat). 

El preu de les inscripcions son: 

• Travessia (3.250 metres) Fins al 18 de juliol , 12€ el federats en natació i 

15€ els no federats. Del 19 de juliol fins al 28 de juliol 17 € el federats en 

natació i 20 €el no federats. 

• Travessia (1000 metres) i (500 metres) 5€ els federats en natació i 8€ els 

no federats. 

• Travessia (100 metres) gratuïta per als federats en natació i 3€ els no 

federats. 

http://www.cnvinar%C3%B2s.com/
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L’import de la inscripción no es tornarà en cap cas. 

3.250 Metres Sortida 09:30h. 

Prova dins del circuit d’aigües obertes de la Comunitat Valenciana. 

CATEGORIES: 

• INFANTIL: 2006 i 2007; 14 i 15 anys

• JUNIOR 1: 2005 i 2004; 16 i 17 anys.

• JUNIOR 2: 2003 i 2002; 18 i 19 anys.

• SENIOR: 1997 al 2001; 20, 21, 22, 23 i 24 anys.

• MASTER A: 1996 al 1987; 25 a 34 anys.

• MASTER B: 1986 al 1977; 35 a 44 anys.

• MASTER C: 1976 al 1967; 45 a 54 anys.

• MASTER D: 1966 a 1957; 55 a 64 anys

• MASTER E 1956 i grans; 65 anys endavant.

• ABSOLUTA: Totes les edats

• DISCAPACITATS: Totes les categories.

1000 Metres Sortida 10:00h 

• ALEVINS: 2008 i 2009

• Resta de categories (FORA DE CONCURS).

500 Metres Sortida 12:00h 

• BENJAMINS: 2010 I 2011



100 Metres Sortida 12:30h 

• PROMESES: 2012 I POSTERIORS 

 

 

3. Descalificacions: 

Será motiu de desqualificació: 

• No seguir el recorregut complert. 

• Dificultar la marxa dels nadad@rs. 

• Deixar-se remolcar. 

• Pasar incorrectament per les boies. 

• L’ús de qualsevol altre mètode antiesportiu. 

• Els dequalificats deuen d’abandonar inmediatamente la travessia al ser 

desqualificats. 

4. Normes i seguretat: 

La prova será controlada per un mínim de tres embarcacions. Aquel nedador que 

necessite ajuda hi haurà de romandre estàtic amb el braç alçat fins que s’aproxime 

una embarcació d’assisència. 

Es maracran els números dels dorsals als hombros. 

Es recomana portar les ungles degudament talladles. 

El temps limit per finalizar la prova de 3.250 metres es de 01:15:00. 

5. Delegats: 



Cada club haurà d’acreditar un delegat que será l’únic interlocutor entre el club i 

l’organització o els jutges. 

6. Incidents: 

Els imprevistos serán resolts inapel·lablement pel jutge àrbitre. 

L’organització es reserva el dret a modificar qualsevol disposición d’aquest 

reglament, seguint criteris de millora i seguretat. El Club Natació Vinaròs no es fa 

responsable dels accidents que puguen ocórrer, fent-se responsable el club 

corresponent, el propi interessat o les persones legalment capacitades en cas de 

menors d’edat. 

7. Premis: 

PROVA DE 3.250 METRES. 

• Medalles per als 3 primers classificats de cadascuna de les categories 

masculines i femenines. 

• Trofeu al nada@r que primer es classifique. 

PROVES DE 1.000 METRES 500 METRES I 100 METRES. 

• Trofeo als 3 primers classificats de les categories masculines i femenines. 

• Medalles conmmoratives per a la resta de participants. 

L’ entrega de trofeus de les travessies de 3.250 metres i 1.000 metres tindrà lloc, 

com a màxim, 30 minuts desprès de l’arribada de l’últim nadad@r, 11:15 

aproximadament. 

8. Serveis: 

• Hi haurà transport facilitat pe l’organització per anar a la sortida. 



• Servei de guarda-roba i dutxes. 

• Avituallament, entrepà i obsequi per als primers 300 participants inscrits. 

La participació en la XXV Travessia a la Platja del Fortí implica l’acceptació del 

present reglament. 

Tots els participants hauràn de reomplir la declaració responsable (DR) individual que 

hauran d’entregar en el moment de la recollida del dorsal, també hi a que reomplir el 

qüestionari de salud online: 

https://forms.gle/9ngkxB9dxwgQUPr1A 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                       




