
 

 

LV TRAVESÍA A NADO AO PORTO DE VILAXOÁN 
 

 

REGULAMENTO 
 

 

DATA: 2 DE SETEMBRO DE 2018 

 

HORA DE INICIO DA PROBA: 11:00 HORAS 

 

1.- ORGANIZACIÓN: 

 

A coorganización da LV Travesía a nado ao porto de Vilaxoán, correrá a cargo da Fundación de 

Deportes do Concello de Vilagarcía e os Clubs Natación e Salvamento Vilagarcía en 

colaboración co Club de Remo Vilaxoan e rexéndose polo presente regulamento. 

 

 

2.-PARTICIPACIÓN. 

 

Poderán participar na proba nadadores/as federados e non federados. Enténdese por 

federado, o deportista con licencia federativa en vigor na tempada 2017/2018 en calquera 

Federación Territorial dependente da Federación Española de Natación (FEN). 

 

3.- CATEGORÍAS  

 

  

• Percorrido A: 2.000 metros. 

o Categoría 1: Ano 1978 e anteriores. 

o Categoría 2: Ano 2000 a 1979. 

o Categoría 3: Ano 2001 a 2004. 

• Percorrido B: 900 metros 

o Categoría 4: Ano 1978 e anteriores. 

o Categoría 5: Ano 1988 a 1979. 

o Categoría 6: Ano 2000 a 1989. 

o Categoría 7: Ano 2001 a 2008. 

• Percorrido C: 250 metros 

o Categoría 8: Ano 2006 e posteriores. 
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4. PERCORRIDO (FOTOS NO ANEXO) 

 

A saída darase dende a praia do Preguntoiro de Vilaxoán, na orde seguinte: Percorrido A, unha 

vez finalizado éste sairán os do Percorrido B e unha vez finalizado éste sairán os do percorrido 

C.  

 

O percorrido A consistirá nunha liña recta dende a praia do Preguntoiro de Vilaxoán ata o 

vértice dun triángulo sinalizado por 3 boias (As boias núm. 2 e 3 son de obrigado paso, a núm. 

1 será de referencia para os nadadores/as  segundo o trazado que se achega como anexo). 

 

O percorrido B consistirá nunha liña recta dende a praia do Preguntoiro de Vilaxoán de ida e 

volta ata unha boia de obrigado paso (A boia núm. 2 é de obrigado paso, a núm. 1 será de 

referencia para os nadadores/as segundo o trazado que se achega como anexo). 

 

O percorrido C consistirá nunha liña recta de ida e volta ata una boia de obrigado paso. A 

meta, debidamente sinalizada estará situada na a praia do Preguntoiro de Vilaxoán.  

 

5.- INSCRICIÓNS 

 

As inscricións realizaranse vía telemática dende a ligazón "Inscrición" que  se habilitará na web 

Championchipnorte (https://championchipnorte.com/) e coa data límite das 13 horas do 31 de 

agosto de 2018. 

 

Os nadadores/as non federados menores de 18 anos, para a súa participación acompañarán 

unha autorización do pai/nai ou titor/a. 

 

Os nadadores/as só poderán participar nun percorrido. 

 

A inscrición a Travesía a nado ao Porto de Vilaxoán supón a aceptación do presente 

regulamento. 

 

6. TRAXES DE BAÑO 

 

NOTA IMPORTANTE: Permitirase o uso de neopreno para participar nas probas. 
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7.- DESENVOLVEMENTO DA PROBA 

 

A saída dos nadadores/as dos percorridos curto e percorrido longo, darase na praia do 

Preguntoiro en Vilaxoán, Vilagarcía de Arousa. 

 

A meta estará debidamente sinalada para a mellor orientación dos nadadores. 

 

A zona de concentración para os adestradores/as e delegados/as dos clubes participantes 

será o espazo reservado a tal fin no peirao, que estará debidamente sinalado ás dez (10h) para 

a presentación da documentación oficial e aclaracións ou dúbidas. 

 

Será imprescindible a presentación da licenza ou outro documento oficial no que figure a data 

de nacemento do nadador. 

 

Todos os nadadores/as participantes deberán levar o chip que lles proporcionará a 

organización para poder participar. (Este deberá ir no nocello) 

  

A organización poderá pechar a chegada á meta, transcorridos vinte minutos dende a 

chegada do grupo principal de nadadores/as. Neste caso, os nadadores/as que esten no mar 

serán recollidos polas embarcacións da organización ou Protección Civil para trasladalos a 

meta. 

 

  

8.- PREMIOS 

 

A organización entregará os trofeos da seguinte maneira: 

- Todos/as os participantes no percorrido C terán medalla.  

- 1º, 2º e 3º  masculino e feminino de cada categoría  dos percorridos A,  B e C . 

- 1º e 1ª clasificado/a absoluto do percorrido A. 

- 1º e 1ª clasificado/a local do percorrido A. 

- Ao participante máis mozo/a e o máis veterano/a. 

 

NOTA  

Os premios non son acumulables entre sí agás os de local. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES DE IDADE 

 

 

 

Don/a _________________________________________ con DNI ____________________dou meu 

consentimento para que o meu fillo/a __________________________________ de _______ anos 

de idade, poida participar na LV TRAVESÍA A NADO DO PORTO DE VILAXOAN, que se 

celebrará o 2 de setembro de 2018 no Concello de Vilagarcía de Arousa.  

 

 

 

Asdo.: ______________________________________ 

 

 

 

En ______________ a ____ de __________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 

informámoslle que os seus Datos Persoais, incluídos nun ficheiro creado por e baixo a 

responsabilidade da entidade organizadora, serán utilizados para realizar unha correcta 

xestión da súa relación coa mesma e ofrecerlle información actualizada relacionada coa súa 

actividade deportiva. Se o desexa, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación ou oposición, remitindo un escrito á entidade organizadora  
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TRAVESÍA A NADO AO PORTO DE VILAXOÁN
DESENVOLVEMENTO DA TRAVESÍA

Saída:  Dende a Praia as 12.15 h

2

1

PERCORRIDO B: 900 m 

8 .- DESCRICIÓN DOS TRAZADOS 

 

PERCORRIDO A: 2.000 M 

 

 

 

PERCORRIDO B: 900 M 

 

 

 

 

 

 

TRAVESÍA A NADO AO PORTO DE VILAXOÁN
DESENVOLVEMENTO DA TRAVESÍA

2

Saída:  Dende a Praia as 11.00 h

3

1

PERCORRIDO A: 2.000 m 
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PERCORRIDO C: 250 M 

 

TRAVESÍA A NADO AO PORTO DE VILAXOÁN
DESENVOLVEMENTO DA TRAVESÍA

Saída:  Dende a Praia as 12:30 h

PERCORRIDO C: 250 m 

1

 


