JORNADA D’AIGÜES OBERTES
Vine a nedar a la platja!

8 de juny de 2019
Sa Riera - Begur

Informació general:
Data
Localització
Punt de trobada
Horari
Preu

Dissabte 8 de juny de 2019
Begur
Platja de Sa Riera – Begur (Village *veure mapa)
15h Entrega Dorsal // 16h Inici Jornada
5€ inscripció escolar + disposar de llicència esportiva
5€ inscripció + assegurança adult
Data límit d’inscripció Dijous 23 de maig

Horari:
HORA
15:00h
HORA
16:00h
16:15h
16:35h
17:00h

ACTIVITAT
Recollida de dorsal i confirmació
d’assistència.
ONADA
50m MARNATON
50m CEEB
100m MARNATON
100m CEEB
200m MARNATON
200m CEEB
400m MARNATON
400m CEEB

UBICACIÓ
Sa riera
COLOR
VERD
FUCSIA
GROC
TARONJA

➢ 50m
➢ 100m
➢ 200m
➢ 400m

Inscripcions:
Escolars:
Inscripcions a través de l’aplicatiu de Llicències del CEEB a inscripció individual: Aigües Obertes.
L’organització enviarà prèviament un full d’inscripció per indicar els metres que nedarà cada
participant.
Adults:
Inscripcions a través del full d’inscripció, indicant el/la nedador/a que acompanyarà.

Requisits de participació:
Per poder participar a la jornada d’aigües obertes de MARNATON KIDS és imprescindible:
1. Realitzar la inscripció a través de l’aplicatiu CEEB i del full d’inscripció.
2. Tenir pagades les llicències i inscripcions abans del dia de la competició,
3. Tots els participants de cada entitat han d’anar acompanyats d’un/a tècnic/a, persona
responsable durant la prova. En el cas que sigui necessari, l’organització ha de poder contactar
amb el responsable, el qual haurà d’estar a la platja.
*En el cas que el/la tècnic/a vulgui nedar amb els seus participants, haurà d’haver un/a altre
tècnic/a o auxiliar a platja per poder contactar davant de qualsevol incidència.

DISTÀNCIES, CATEGORIES I GUARDONS
JORNADA
ONADES
CATEGORIES

DESCRIPCIÓ

NO COMPETITIVA
Onada 50m
Onada 100m
Onada 200m
Prebenjamí - Benjamí - Aleví Infantil - Cadet - Juvenil.
Jornada totalment lúdica, no
competitiva. Cada nedador/a podrà
decidir la distància a nedar. Tots els
nedadors/es
podran
nedar
acompanyats d’un familiar o del
tècnic de la seva entitat, sempre i
quan hi hagi un responsable a platja.

COMPETITIVA
Onada 400m
Infantil - Cadet - Juvenil
Jornada competitiva. Es cronometrarà
als nedadors/es i hi haurà classificació
per categoria i sexe. No podran nedar
acompanyats.
Tots
aquells
participants que ho desitgin podran
nedar les distàncies de la jornada
lúdica.

*Només es permet fer una onada per participant.
Totes les categories:
En la mateixa arribada, tots els participants rebran la seva medalla de participació.
Onada 400m:
Guardó als primers, segons i tercers classificats/des de cada categoria i sexe.
Avituallament:
Tots els participants rebran avituallament al finalitzar la prova.

SERVEIS:
-

Assistència mèdica durant la travessia (embarcacions amb personal de rescat).
Hospital de campanya a la platja (amb personal mèdic).
Avituallament

Totes les persones participants, en cas de necessitat, podran recolzar-se a les diferents embarcacions
de seguretat.

MODIFICACIÓ I/O SUSPENSIÓ
Per causes de força major alienes a la seva voluntat, l’organització es reserva el dret de suspendre o
modificar els horaris i recorreguts de l’esdeveniment.
Aquesta decisió es prendrà en comitè tècnic, consensuat amb autoritats marítimes i dispositius de
seguretat, tenint en compte la seguretat dels participants.

UBICACIONS DE LA JORNADA

ZONA APARCAMENT

Competició MARNATON:
Marnaton organitza diferents travessies durant el cap de setmana (consultar web:
http://www.marnatonedreams.com/es/retos/begur-travesia-natacion-aguas-abiertas.html).
El mateix dissabte, després de la competició Kids es fan els relleus d’adults. Tots aquells familiars,
acompanyants i/o tècnics poden participar formalitzant la inscripció a la pàgina web de Marnaton.

FITXA TÈCNICA RELLEUS (4X1000M)
➢ Hora: 17:30h
➢ Sortida: Sa Riera
➢ Avituallament: a l’arribada
➢ Participants: 50 equips
➢ Temps màxim permès: 2h
➢ Recollida dorsals: 16h

