XXV TRAVESSIA EL PERELLÓ – LES
PALMERES “TROFEU SEGUNDO
CASTELLÓ”
NORMES DE LA PROVA
Data: Diumenge 14 de Juliol de 2019
Lloc d’eixida: 9’30 hores, platja junt escollera – El Perelló
8’15 hores fins 09’15h, marcatge dels participants i recollida de xips.
Lloc arribada: A partir de les 10 hores a la Platja de les Palmeres (zona Bar Redó).
Distància: 2.400 m.
Categories Masculines i Femenines
Junior
Absolut
Màster 1
Màster 2
Màster 3
Màster 4
Màster 5

de 2005 a 2002
de 2001 a 1994
de 1993 a 1986
de 1985 a 1978
de 1977 a 1970
de 1969 a 1962
de 1961 a la resta d’anys

Normes de participació:
- La participació en la prova està oberta a totes les persones que tinguen més de
18 anys, i acreditar-ho amb el DNI.
- Si tenen entre 14 i 17 anys deuran estar federats i presentar autorització paterna abans .
- No s’admetran participans d’edats inferiors a les assenyalades.
Inscripcions:
Inscripció de la prova de 2.400m : www.crono4sports.es
Inscripció Prova de Menors de 14 anys: En linea d’arribada (Palmeres)
Trofeos i Medalles: Als tres primers nadadors i nadadores de cada categoria, , als tres
primers nadadors i nadadores locals, i Trofeo al primer i primera de la general de la
prova.

Organitza: Club Natació Sueca, Ajuntament de Sueca.
Col.labora: Aigues de Sueca, Club Triatló Sueca, Club de Correr Peus
Quets, Club Nàutic El Perelló, Regidoria d’Esports de Sueca, Regidoria de Serveis de
Sueca, Ajuntament de El Perelló, Diputació de València.

REGLAMENT DE LA PROVA
El Club Natació Sueca i l’Ajuntament de Sueca, organitzen la XXV Travessia de El
Perelló a Les Palmeres.
Article 1.- La XXV Travessia El Perelló - Les Palmeres, es realitzarà el Diumenge 14
de Juliol de 2019, amb eixida a les 9’30 hores des d’El Perelló fins a Les Palmeres amb
una distància de 2.400 metres.
Article 2.- La participació en la prova està oberta a totes les persones que tinguen més
de 18 anys, i acreditar-ho amb el DNI.
Si tenen entre 14 i 17 anys deuran estar federats i presentar autorització paterna. No
s’admetran participants d’edats inferiors a les assenyalades.
Article 3.- El termini d’inscripció per als nadadors serà, del 1 de Juny al 30 de Juny per
un import de 12€, del 1 de Juliol al 13 de Juliol per un import de 14€, s’admetran
inscripcions el dia de la prova per un import de 20€ segons disponibilitat de xips,
inscripcions en la web de www.crono4sports.es
Es deurà presentar obligatòriament el DNI i el resguard en el moment de recollir el xip
en cas d’incidència en la inscripció.
Es fixa en 400 el màxim d’incripcions, procedint per rigorós ordre d’inscripció, per la
qual cosa, el termini abans assenyalat podrà canviar fins la data en que s’arriben als 400
nadadors.
Article 4.- Els nadadors deuran comprovar que està reatlizada la seua inscripció i la
correcció de les seues dades abans de la finalització del termini establert per a les
inscripcions a l’article anterior. No s’admetran reclamacions amb posterioritat a aquesta
data. Es confirmarà la participació a la prova el dia de la mateixa, amb la presentació del
DNI en el control de participants a la recollida del xip, ubicat en El Perelló, que tindrà
lloc a partit de les 8’15h fins 09’15h.
Article 5.- L’organització dibuixarà en el braç dret de cada participant el seu número,
a fi que puga ser identificat ràpidament en l’arribada en cas de fer falta i per les
embarcacions de control i seguiment dels nadadors dins l’aigua.
Article 6.- Al llarg del recorregut hi hauran boies que servirán de referència als
nadadors.
Article 7.- No es permetrà la circulació d’embarcacions que no estiguen sotmeses
a la disciplina de l’organització en un minim de 100 metres a la dreta i esquerra de la
línia abalisada del recorregut.
Article 8.- Els nadadors deuran accedir a la línia de meta establerta a la platja de Les

Palmeres (zona Bar Redó). A l’arribada a la platja de meta, els nadadors entregaran el
xip i passaran al recinte habilitat per a gaudir de l’avituallament i la recollida de les
seues pertenències.
Article 9.- Serà motiu de desqualificació:
-No obeir les ordrés dels jutges àrbitres durant la prova.
-La incorrecta identificació d’acord amb aquestes normes.
-Iniciar la prova abans del senyal d’eixida.
-Ajudar-se de qualsevol tipus d’embarcació o medi auxiliar per a millorar la prestació
en l’aigua (aletes, manoples, canó de respiració, etc.) o reduir la distància al nadar.
-Alterar la marxa d’altres nadadors, vulnerant les elementals normes del respecte i del
“Fair Play”.
-Accedir a la meta per qualsevol altre lloc distint del canal d’arribada.
-Qualsevol altra circumstància no prevista en el present reglament però que a judici del
responsable d’organització siga constitutiu de desqualificació.
El temps màxim per a realitzar la prova serà a criteri de l’organització segons l’estat de
la mar i corrents abans de l’eixida de la prova.
Article 10.- Les categories dels participants es divideixen totes en MASCULINES I
FEMENINES, dins dels trams següents:
Categories Masculines i Femenines
Junior
Absolut
Màster 1
Màster 2
Màster 3
Màster 4
Màster 5

de 2005 a 2002
de 2001 a 1994
de 1993 a 1986
de 1985 a 1978
de 1977 a 1970
de 1969 a 1962
de 1961 a la resta d’anys

Rebran trofeos i medalles:
Els tres primers nadadors i nadadores de cada categoria, els tres primers nadadors i
nadadores locals, Trofeo al primer i primera de la general de la prova.
Article 11.- HI HAURÀ SERVEI DE GUARDAROBA A LA ZONA DE
L’EIXIDA (PERELLÓ) I TRASLLAT A L’ARRIBADA (PALMERES)
Article 12.- L’organització es reserva el dret de suspendre la prova per qüestions
Climatològiques, de seguretat o per qualsevol altra circumstància que desaconselle la
seua celebració.
Si l’eixida arribara a produir-se, la prova es tindrà per realitzada, encara que se suspenga
durant la seua celebració. En cas de no reatlizar-se la prova, es posaria altra data per a la
cel.lebració de la mateixa.

Els que isquen de l’aigua abans d’acabar la prova, deuran dirigir-se obligatoriament fins
la zona de meta i dir que no ha finalitzat la prova i entregar el xip. Se li fara entrega de
tot el que li corresponga com a participant.
L’acte d’inscripció com a participant suposa l’acceptació del present Reglament, per a
aquest any 2019.
L’organització adverteix dels risc que la natació en aigües obertes suporta, per la qual
cosa deu ser practicada per persones amb una demostrada preparació i un correcte estat
de salut, l’aceptació d’aquest reglament eximeix al CLUB NATACIÓ SUECA de
qualsevol càrrega sobre els danys que la participació en la Travessia poguera suportar
als participants, assumint estos amb la seua inscripció la plena responsabilitat dels
mateixos.
Article 13.- La prova estarà baix la normativa del reglament d’Aigues Obertes
de la R.F.E.N
(www.rfen.es/publicacion/13sc_informacion/107ss_reglamentos.asp).

Prova per a menors de 14 anys.- Els menors de 14 anys podran participar en una
prova d’uns 300 metres de distància aprox. Que es realitzarà al finalitzar la Travessia.
L’inscripció serà gratuïta. No farà falta que estiguen federats. Serà imprescindible
l’autorització paterna. Es fixa en 100 el cupo màxim de nadadors.
L’inscripció es realitzarà en la carpa que l’organització posarà especialment per al
moment.

