
LXXIX TRAVESÍA A NADO
ENSEADA DE SAN

AMARO 
Nadando desde 1935

INSCRIPCIÓNS EN

www.championshipnorte.com

www.clubdelmardesanamaro.com

25.08.19

Saída ás

12:00
Agardávosmos!

Travesía Adaptada ás 11:30 h
Fotografía: José Ramón Sandá



 

 

ORGANIZACIÓN:

 

            Correrá a cargo do Club del Mar de San Amaro. Estará rexida polas normas da Federación Española de

Natación e o presente Regulamento. Disputaráse unha proba de 1500 metros con saída e chegada á praia. Ademáis do

carácter inclusivo da proba xeral haberá unha proba adaptada aberta a participantes con diversidade funcional,

sensorial ou psíquica.

 

DATA E HORA:

 

            Domingo 25 de Agosto de 2019:

11:30 h  Travesía adaptada distancia por definir

 12:00 h Travesía a Enseada de San Amaro de 1500 metros

 

PARTICIPACIÓN:

             A participación estará aberta a todos os nadadores/as federados e non federados.

 

CATEGORÍAS:

 

            Establécense as seguintes categorías para a proba popular:

 

    Masculina                                         Feminina

                               

  A: Nac. Anos 2007 e posteriores                              Nac. Anos 2008 e posteriores

B: Nac. Anos 2005 e 2006                                       Nac. Anos 2006 e  2007

C: Nac. Anos 2003 e 2004                                        Nac. Anos 2004 e 2005

D: Nac. Anos 2001 e 2002                                        Nac. Anos 2002 e 2003

                             E: Nac. Aeos 2000 ó 1978                                        Nac. Anos 2001 ó 1978                                         

  F: Nac. Anos  1977 ó 1964                                      Nac. Anos 1977 ó 1964

G:Nac. ano 1963 e anteriores                                 Nac.ano 1963 e anteriores    

 

PERCORRIDO:

 

 Aproximadamente 1.500 metros para todas as categorías, en forma triangular con viraxe nas balizas que estarán

sinaladas ó efecto. A saída e chegada  efectúase na praia, rematando cuns metros a pé sobre o areal..

 

INSCRIPCIÓNS:

Serán realizadas onlinea través da páxina www.championchipnorte.com como único medio de inscripción
 

PREZO: 
 

3 euros
 

Nota: Todas as inscripcións serán  pechadas o xoves día 22 de agosto ás 23:59 h non habendo opción para inscripcións

finalizado dito prazo.

 

 

Normativa LXXIX TRAVESÍA A NADO
ENSEADA DE SAN AMARO 2019



ENTREGA DE CHIPS E DORSÁIS

 

Nas instalacións do Club del Mar de San Amaro a partir das 09:30 h  do domingo 25 de agosto

 

TROFEOS:

 

Entregaránse trofeos ós tres primeros clasificados de cada categoría e PREMIOS EN METALICO ós tres

primeiros clasificados absolutos, masculinos e femininos.

Agasallo corporativo a todos os participantes na Travesía Adaptada

 

SEGURIDADE:

 

            Durante a celebración da Travesía, a Organización contará coa cobertura marítima necesaria para garantizar a

seguridade y o bon desenvolvemento da proba.

 

COORDINADOR TÉCNICO:

 

            Ramiro Santos Taboada

 

FINAL:

 

O acto de inscripción supón a conformidade co presente Regulamento e a aceptación das decisións que tome  a

organización. A organización resérvase o dereito de sancionar, incluso coa exclusión da proba, calqueira conducta

manifiestamente antideportiva co resto de deportistas e/ou cos membros da organización, tanto na  propia Travesía como

nas probas que se organicen nas instalacións

 Sera permitido o uso de neopreno a aquéles que o desexen, quedando excluídos da clasificación.

Os bañadores tanto para homes como para mulleres non poderán cubrir o codo, ni se extenderán máis alá dos hombros

nin por debaixo dos tobillos.

Os traxes de baño para esta competición deberán estar feitos cos mesmos requisitos aplicabeis ós usados en piscinas

Fotografía: José Ramón Sandá


