
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reglamento 
 

 



1.- Organització:     El C.N.Albacora Castelló organitza la primera 
Travessia oficial de la temporada de la provincia de Castelló. 
 

2.- Data:   La data escollida per a aquest event esportiu serà el matí del 
diumenge 28 d'abril a les 10:00 hores. 
 

3.- Lloc:   La travessia tindrà lloc en la platja del Pinar de Castelló amb 
una única prova de 2000 metres. El lloc d'encontre serà en front de la terrassa 
del Restaurant Puerto Playa.  
 

4.- Recorregut:  La distancia a nadar i el recorregut, ho teniu detallat en el 
següent mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Els participants eixiran des de la voreta en el lloc marcat, es dirigiran a la 
primera boia per girar cap a la dreta deixant la boia al costat dret. La resta de 
boies caldrà deixar-les a l'esquerra.  
 
 
 
 
 
 



5.- Participació:   La participació està oberta a nadadors no federats 
majors de 18 anys, no admetent-se cap inscripció de menors a l'edat assenyalada. 
El dia de la prova haurà d'acreditar-se mitjançant la presentació del DNI. 
Els menors hauran d'estar en possessió de llicència federativa de la Federació de 
Natació Comunitat Valenciana. 
Serà imprescindible per a la participació en la travessia, la utilització de neopré. 
 
 

6.- Inscripcions:   Les inscripcions es faran mitjançant la plataforma de 
l'empresa “Crono4sports” (www.cronos4sports) i es formalitzaran una vegada 
rebut el pagament. El plaç d'inscripció començarà el 28 de gener a les 9 hores i 
es tancarà el 23 d'abril a les 23 hores.  
 

Es fixarà en 200 el nombre màxim d'inscripcions, seguint rigurós ordre 
d'inscripció i formalització del pagament. Per la qual cosa, el plaç indicat es 
podria modificar fins arribar als 200 inscrits. Així mateix, l'organització es 
reserva el dret d'ampliació del nombre d'inscripcions.  
 

Al realitzar la inscripció en la I Travessia d'hivern “Lobos de Mar”, els nadadors 
son coneixedors de: 
 

Α) La inscripció suposa l'autorització per a l'ús lliure del nom del participant i 
la seua foto o imatge en tots els mitjans de comunicació acreditats i 
relacionats amb el club organitzador, bé siga a nivell nacional o 
internacional per temps ilimitat.  
 

Β) De conformitat en el que està establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 
de desembre, de Protecció de Dades Personals, se'ls informa que la seua 
participació en la prova implica el consentiment personal per a la 
incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat 
existent per als organitzadors. La finalitat d'aquest fitxer és el tractament 
per a la gestió i el desenvolupament de la prova.  

 
 
 
 

7.- Preu:   El preu d'inscripció per a tots els participants és:  
 

  Des de l'apertura d'inscripcions fins el dijous 28 de febrer de 20019(ambdos 
inclosos) o fins arribar als 100 participants:  
 

12 € federats /15 € no federats. 
 

  Des de divendres 1 de març de 2019 fins 23 d'abril, últim dia d'inscripció o 
apartir del participant 101 (inclós):  
 

15 € federats / 18 € no federats. 
 
 

 



8.- Premis:   
    

 

− Als primers classificats de cada categoria, tant masculina com femenina. 
 

9.- Categories: s'estableixen les següents categories: 
 

Categories de la competició: 
- INFANTIL: 2004 y 2005      14 y 15 anys. 
- JUNIOR:    2000, 2001, 2002 y 2003        16, 17, 18 y 19 anys. 
- SENIOR:    1995  al  1999              20, 21, 22, 23 y 24 anys. 
- MASTER A: 1994 al 1985    (25 a 34 anys).  
- MASTER B: 1984 al 1975   (35 a 44 anys).  
- MASTER C: 1974 al 1965    (45 a 54 anys).  
- MASTER D: 1964 al 1955   (55 a 64 anys).  
- MASTER E: 1954  i majors    (65 anys i més). 
-  ABSOLUTA:     totes les edats 
- DISCAPACITADOS/discapacitats:          Totes les categories. 
- CLUB:          Suma dels 5 millors temps en obligació de puntuació dels dos sexes. Totes elles 

a excepció de la del club i discapacitats tenen tant masculina com femenina. L'edat que marca 
cadascuna de les categories, fa referència a l'edat que cumplirà el participant durant l'any en 
curs, independentement de la que tinga en el moment de celebrar-se la prova.  
 

10.- Sistema de cronometratge:    La presa de temps dels participants es 
realitzarà mitjançant un sistema de cronometratge electònic. Per assegurar la 
correcta presa de temps, cada participant ha d'assegurarse de portar el dispositiu 
electrònic, chip, en qualsevol dels turmells durant la totalitat del recorregut de la 
prova, finalitzant amb el pas per baix de l'arc d'arribada. Tots els participants, 
tant els que acaben la prova, com els que per qualsevol circumstància siguen 
recollits de l'aigua, caldrà que passen per la zona de meta per tal de tornar el seu 
chip.  
 

11.- Seguretat:      Durant la prova, a més a més de les boies ubicades per 
marcar el recorregut, se contarà amb l'assistència de kayaks, tables de paddel 
surf, zodiacs i/o motos d'aigua, que orientaràn els participants en cas de ser 
necessari. No es permetrà la circulació de cap embarcació que no estiga sotmesa 
a disciplina de l'organització, en un mínim de 100 metres a la dreta i a la 
esquerra de la marca del recorregut.  
 

L'organització es reserva el dret de modificar el punt d'arribada o d'eixida, 
endarrerir l'hora d'eixida, canviar la data o suspendre la prova. Si es produeix 
l'eixida, la prova se considerarà com a realitzada, encara que siga necessari 
suspendre-la durant la seua celebració.  
S'adverteix que els jutges de la travessia nedant i responsables de seguretat en la 
mar, tenen autoritat per a desqualificar o retirar aquell nadador de l'aigua que no 
mostre coherencia, presente síntomes d'hipotermia o qualsevol altre risc per a la 
seua pròpia seguretat, als que es desvien del circuit marcat més de 50 metres i a 
qualsevol altra persona, l'actuació de la qual, baix el seu criteri, siga perillosa per 
al propi nadador o per al desenvolupament de la prova.  



 
L'organització adverteix del risc que suposa la natació en aigues obertes, per la 
qual cosa insta als participants a estar preparats fisicament per a la prova i a 
estar en bon estat de salut. Per aquest motiu, cada participant assumeix 
voluntariament els riscos de l'activitat esportiva, i en conseqüència, eximeix a 
l'organització de qualsevol dany o perjudici que puga patir durant el 
desenvolupament de la mateixa. Al realitzar la inscripció, cada nadador, baix la 
seua responsabilitat, confirma que posseix un nivell de condició física suficient i 
necessari per poder fer la travessia nadant, així com que no té cap 
contraindicació mèdica per a participar en aquest tipus d'activitat esportiva.   
 
12.- Jurado: Jurat   
  
1. El jurat de la prova estarà nomenat pel Comité d'Arbitres de la FNCV. 
2. És competència dels jutges la resolució de qualsevol qüestió que es done 

durant el desenvolupament de la prova.  
3. Se recorda que, segons el reglament d'Aigues Obertes, serà motiu de 

desqualificació, entre d'altres: 
� La incorrecta identificació d'acord amb la normativa. 
� Començar l'eixida abans de la senyal del jutge d'eixida. 
� Ajudar-se de qualsevol embarcament o mitjà auxiliar per a millorar les 

seus prestacions dins l'aigual (aletes, manoples, tubs, etc.) o retallar la 
distància de la prova.  

� Molestar als altres nadadors. 
� Accedir a la meta per qualsevol lloc diferent del canal d'arribada.  
� Superar los 90 minutos de nado sin completar el recorrido. Passar dels 

90 minuts sense acabar el recorregut.  
� Qualsevol altra circumstància que a criteri dels jutges siga constitutiu 

de desqualificació.  
 
 

 


