IV Travessia Platja de Tavernes de la Valldigna
Dissabte 22 de juny de 2019 a les 10h
REGLAMENT DE LA TRAVESSIA:
Organitza:
El club d’atletisme La Valldigna amb la col.laboració de l’Ajuntament de Tavernes,
organitzen la “III Travessia a la platja de Tavernes”. El dia de la prova serà el 22 de
juny de 2019, a les 10:00 hores a la zona Medi-Aquarium de la platja de Tavernes de la
Valldigna.

Motivació:
La intenció és muntar una prova on els nadadors puguen disfrutar d’una travessia amb
totes les mesures de seguretat, controlada, amb assegurança d’accidents, socorrisme,
kayaks i barques de suport, avituallaments i regals que l’organització puga aconseguir.
Tot açò per un preu d’inscripció que creguem asequible per a tot el món.
Esperem que l’event siga una festa i que tot el món s’ho passe bé i disfrute de l’esport,
que al cap i a la fi és el més important.

Distància:
Dos modalitats:
1. 1000 metres. Eixida a les 10h.
2. 2000 metres. Eixida a les 10:30h.

Circuit:
L’eixida i arribada serà a la zona del pub Aquarium i restaurant Mediterrani de la platja
de Tavernes de la Valldigna.

Categories i premis:
S’estableix una única categoria masculina i femenina.
Nota: No s’admetran inscripcions de menors de 14 anys. Trofeus als tres primers
nadadors masculins i femenins. Trofeu al primer nadador i nadadora local (es
consideren nadadors locals aquells participants empadronats en Tavernes de la
Valldigna).
Nota: No hi haurà cronometratge amb xip, es farà en altra plataforma.

Inscripcions:
El període d’inscripció és del 20 de maig fins al 21 de juny a les 20h en dos trams:
1. Del 20 de maig al 16 de juny a les 19:59h -> 7 euros
2. Del 16 de juny a les 20:00h fins el 21 de juny a les 19:59h -> 9 euros
NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
Les inscripcions es faràn a través de la web www.carrerasvintage.com
Es limita la inscripció a 150 nadadors per a cada modalitat. L’organització queda
facultada a tancar el període d’inscripció quan s’arribe a eixa xifra.

Té accés a la carrera qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat.
La rotulació de dorsals es farà el mateix dia de la prova a partir de les 8:30h, prèvia
presentació del DNI.

Avituallaments:
Hi haurà avituallament final líquid i sòlid per tots els nadadors.

Desqualificacions:
Serà motiu de desqualificació:
● Ajudar-se de qualsevol tipus d’aparell extern (aletes, manoples,...).
● Interferir en la marxa dels companys amb ànim d’obtindre qualsevol tipus
d’avantatge.
● Qualsevol comportament que l’organització considere antiesportiu.

Reclamacions:
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al jutge àrbitre 30 minuts després
de comunicar-se oficialment els resultats. Quedarà desqualificat qualsevol atleta que no
complisca el recorregut establert. La inscripció a la prova implica la total acceptació
d’aquest reglament.
EN CAS DE CONFLICTE DE QUALSEVOL TIPUS SERÀ L’ORGANITZACIÓ LA
QUE DECIDISCA.

Responsabilitat:
L’organització disposa d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per als
atletes participants. Es declina tota responsabilitat derivada d’un problema físic anterior,
imprudència, negligència, desobediència de les lleis i de l’articulat del present
reglament.
Tampoc cobrirà les possibles incidències ocorregudes en els desplaçaments.
No es permet còrrer acompanyat de persones no participants en la mateixa cursa
(nadadors no inscrits) .

