
REGLAMENT DE LA LXVIII TRAVESSIA DE BADALONA NEDANT 
 
 
1.- ORGANITZACIÓ 
 

• La travessia es realitzarà el 22 de juliol de 2018 
• L’hora de sortida de la travessia de menors serà a la les 11h i l’hora de 

sortida de la travessia general a les 9,30h. 
• Es farà una travessia popular de uns 1000m, la sortida des de el Pont 

del Petroli i arribada a la platja del Club Natació Badalona. 
• La Travessia serà organitzada pel CLUB NATACIÓ BADALONA, que 

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

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

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

 
2.- PARTICIPACIÓ 
 
Pot participar qualsevol nedador/a amb llicència de la Federació Territorial 
de Natació o RFEN en vigència per la temporada 2017/2018, o aquells que 
tinguin llicència anual o d’un dia per participar en travessies. 
 
IMPORTANT: les llicències d’altres federacions (triatló, rem, socorrisme,..) 
no són vàlides per participar en la travessia (veure punt inscripcions 
independents sense llicència) 

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

1.- Travessia de menors masculí 3€ 

2.- Travessia de menors femení 3€ 

3.- Travessia general masculina 10€ 

4.- Travessia general femenina 10€ 

Les inscripcions es fan a través del link:  

https://www.cronoexagon.com/races/153/62/68-travessia-nedant 
 

 



B).- Nedadors/es no federats 

Les inscripcions es fan a través del link:  

https://www.cronoexagon.com/races/153/62/68-travessia-nedant 
 
 
1.- Travessia popular masculina: 10€ (inclou assegurança) de 12 a 69 anys. 

2.- Travessia popular femenina: 10€ (inclou assegurança) de 12 a 69 anys. 

3.- Travessia general masculina: 20€ (inclou llicència de dia)  

4.- Travessia general femenina: 20€  (inclou llicència de dia)  

 
IMPORTANT: LÍMIT MÀXIM D’INSCRITS A LA TRAVESSIA GENERAL, 
FEMENINA I MASCULINA, SERÀ DE 250 PERSONES EN TOTES LES 
CATEGORIES. 
 
Les inscripcions es tancaran abans de les 12.00 h. del dia 20 de juliol. 
 
EL DIA DE LA PROVA NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ 
 
 
4.- CATEGORIES  
 
A).- TRAVESSIA DE MENORS 
 
CATEGORIA ANY NAIXEMENT ANYS 
PETITS 2005-2006 12 i 13 anys 

 
B).- TRAVESSIA GENERAL 
 
CATEGORIA ANY NAIXEMENT ANYS 
ABSOLUT I 2003 –2004 14 i 15 anys 
ABSOLUT II 2001 – 2002 16 i 17 anys 
ABSOLUTS III 2000 al 1989 18 a 29 anys 
MASTERS I (30 ANYS) 1988 al 1979 30 a 39 anys 
MASTERS II (40 ANYS) 1978 al 1969 40 a 49 anys 
VETERANS (50 i més) 1968 i anteriors A partir dels 50 anys 

 
 

• 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 el 19/07 i 20/07 de juliol a les 

oficines del C.N.Badalona 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. 

 
• Hi haurà servi de guardaropia al Club Natació Badalona. 

 
5.- 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. 

     segons inscripcions  

• Trofeu pel primer i la primera nedador/a de l’equip de competició del 

Club Natació Badalona. 

 

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

• Trofeu primer, segon i tercer classificat masculí i femení 
 
 
6.- OBSEQUIS 
 

• Hi haurà obsequis per a tots els participants. 
 

• Hi haurà sorteig de material cortesia dels col·laboradors. 
 
 
La participació en aquesta prova implica la total acceptació d’aquest    
reglament. 
 

 Badalona, Juny 2018 


