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DATA 

I Milla Marina de Cambrils 
Travessia popular i I Campionat de Catalunya Universitari d’Aigües Obertes 
22 de juny 2014    

HORARI 

 11:00h. Sortida categories femenines a la platja del Regueral  amb un recorregut 
d’una milla marina (1850m) 

 11:15h. Sortida categories masculines a la platja del Regueral amb un recorregut 
d’una milla marina (1850m) 

 
LLOC         
Platja del Regueral de Cambrils (Tarragona) 
 
ORGANITZACIÓ. DIRECCIÓ TÈCNICA  
Cambrils Club Natació 
Ajuntament de Cambrils 
CAE Esports- Universitat Rovira i Virgili.  
 
 
PARTICIPANTS 
 
Alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit. (alumnes 
matriculats el curs 2013-2014, professorat i PAS).  
 
 
 

             AIGÜES OBERTES



 
 

 
 

 
 
 

 

Poden participar en aquesta prova: tots els nedadors d’ambdós sexes 
amb llicència en vigor lliurada per les federacions afiliades a la RFEN així 
com els nedadors estrangers afiliats a clubs federats a la FINA. 

Els participants hauran de disposar de la corresponent llicència 
federativa tramitada en la temporada en curs per un club afiliat a la 
Federació Catalana de Natació o a una federació territorial que pertanyi a 
la RFEN de la temporada en curs. En cas de no disposar-ne es tramitarà 
la llicència per a un dia amb la Federació Catalana de Natació amb un 
cost addicional de 15 euros al preu de la inscripció. 
 
Els nedadors que pertanyin a les universitats (estudiants, PAS o PDI)  
hauran de disposar de llicència federativa de temporada o d’un dia. 
 
INSCRIPCIONS  
 

 Serà gratuïta pels nedadors ALEVINS i UNIVERSITARIS però hauran 
també de realitzar degudament la inscripció prèvia i els 
UNIVERSITARIS  a més, hauran de fer la inscripció al Servei 
d’Esports de la seva universitat. 

 Inscripcions i reglament: www.inscripcions.cat i seleccionar: 
Universitàries Dones 

(https://www.inscripcions.cat/millamarinacambrils2014ud/)    

Universitaris Home     
(https://www.inscripcions.cat/millamarinacambrils2014uh/)  

 Més informació: masterscambrilscn@gmail.com o 
cambrilscn@hotmail.com 

 El període d’inscripcions finalitzarà el 18 de juny a les 20:00. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Cada competidor haurà d’inscriure’s als respectius serveis d’Esports de 
la seva Universitat, i aquestes ho trametran a web ECU.  
 
MODALITATS i CATEGORIES  
 
 

Travessia petita (ALEVINS) 
 10: 30h: Sortida a la platja del Regueral  amb un recorregut aproximat de 

500m 
 
Travessia  Milla Marina de Cambrils (ABSOLUTA JOVE, ABSOLUTA, 
MÀSTERS, VETERANS i UNIVERSITARIS) 
 
 11:00h. Sortida categories femenines a la platja del Regueral  amb un 

recorregut d’una milla marina (1850m) 
 11:15h. Sortida categories masculines a la platja del Regueral amb un 

recorregut d’una milla marina (1850m) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
PROGRAMA  

ACREDITACIONS i RECOLLIDA DE DORSALS 

A partir de les 9.30 hores i fins 30 minuts abans de la sortida. La sola 
inscripció en aquesta competició autoritza als organitzadors a poder 
publicar les fotografies i  reportatges dels participants i espectadors de 
l’esdeveniment en qualsevol mitjà de comunicació esportiu i implica la 
total acceptació del que és preceptiu en aquest Reglament.  
 

DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES  
 
Les disposicions tècniques i reglamentàries així com el control tècnic 
d’aquesta prova són les establertes per la FCN i per la  RFEN. El jurat serà 
nomenat pel col·legi d’Àrbitres de la federació Catalana de Natació. 

Tots els banyadors utilitzats en la prova oficial s’ajustaran als criteris de 
FINA per aigües obertes pel que fa a materials i procediments 
d’aprovació. Els nedadors que participin amb banyadors no homologats 
en les llistes oficials de la FINA no quedaran classificats en els resultats 
oficials de la prova. No s’accepta la utilització de neoprè. 
 
Cada nedador es fa responsable del seu estat físic abans de començar la 
prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. En casos de 
malaltia i/o discapacitat ha de comunicar-ho a l’organització, 
reservant-se aquesta el dret de permetre la participació del 
nedador. 

Cada participant disculpa de tota responsabilitat al Cambrils Club 
Natació, a la Federació Catalana de Natació i qualsevol persona física o 
jurídica que participi en l'organització d'aquesta travessia.  

La inscripció és personal i intransferible,  ja que el fet d'inscriure's 
implica l'acceptació de les normes de seguretat de la travessia. 



 
 

 
 

 

 

 

En cas de pèrdua d'objectes personals dels nedadors, l’organització no 
es fa responsable. Per tal d'evitar-ho, preguem no deixar objectes de 
valor en les bosses  del guarda-roba. 

 
SEGURETAT 

 Està prohibit acompanyar als nedadors  durant el trajecte de la 
prova. També està prohibit l’estacionament d’embarcacions 
alienes a l’organització, en el recinte de  la prova. Així com circular 
per l’itinerari degudament senyalitzat per l’organització. 
 

 Si algun club volgués acompanyar els seus nedadors amb una 
embarcació, ho hauria de comunicar prèviament a l’organització. 
 

 En un primer arc de seguretat trobarem els caiacs, que 
desenvolupen la tasca de pilotatge i guia dels nedadors. En un 
segon arc de seguretat trobarem les embarcacions a motor, 
realitzant tasques de pilotatge, seguiment, avituallament, rescat i 
evacuació. Entre les embarcacions n'hi haurà una de 
medicalitzada. En un tercer nivell de seguretat trobarem els equips 
de terra, que ens poden facilitar atenció de Primers Auxilis o el 
trasllat a un centre hospitalari. 
 

 
         Comitè Tècnic de Seguretat 

 
 El Comitè Tècnic de Seguretat és el responsable en la presa de 

decisions que afectin a la seguretat de l'esdeveniment, 
autoritzant-lo, realitzant canvis de recorregut o decretant-ne la 
suspensió. 
 

 El Comitè Tècnic de Seguretat avaluarà les condicions 
climatològiques i de seguretat de la zona en el moment de  
 



 
 

 
 

 
 
 

 
realitzar-se la prova, així com les mesures de seguretat que 
envolten l'esdeveniment. 
 

 Definim un Protocol de Celebració – Cancel·lació de la prova 
genèric, flexible a les 
circumstàncies associades al moment de dur-se a terme 
l'esdeveniment: El vent, l'alçada de les onades, la temperatura de 
l'aigua i el mar de fons són les 4 variables climatològiques 
principals que es tindran en compte. Considerarem en un segon 
terme les previsions meteorològiques i la seva afectació en el 
transcurs de l'esdeveniment. 
 
També es tindran en compte els mitjans de seguretat i pilotatge 
associats. Els factors, entre d'altres, seran el nombre de caiacs, la 
preparació dels caiaquistes, el 
nombre d'embarcacions i els mitjans de rescat i evacuació. 
 
Com a guia genèrica tindrem en compte el següent barem, segons 
el vent: 
 
 Vent entre força 0 i 3, l'esdeveniment es desenvoluparà amb 

normalitat 
 Vent entre força 4 i 5, el Comitè Tècnic de Seguretat decidirà el 

desenvolupament normal, la celebració en un dels recorreguts 
alternatius o la cancel·lació. 

 Vent a partir de força 6, l'esdeveniment es cancel·larà per 
garantir la pròpia seguretat de nedadors i caiaquistes. 

 
Queden per sobre de qualsevol decisió de l’Organització els avisos de 
Protecció Civil i els serveis d'emergència. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
         Obligació de no continuar la travessia 
 

 L’Organització es reserva el dret d’obligar a no continuar la prova a 
qualsevol dels 
participants per garantir la seva seguretat. A continuació 
s’exposen alguns casos en els quals els membres de la 
Organització posaran fi a la travessia obligant a pujar als 
participants a una embarcació de suport: 

o Empitjorament de les condicions climatològiques o de l'estat 
de la mar que posin en perill els participants de la travessia. 

o Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, 
deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o 
qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat al 
participant. 

o Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de 
l’organització, així com nedadors que estiguin per fora dels 
límits de seguretat delimitats pel primer arc de seguretat, 
caiacs, exposant-se als riscos del trànsit marítim. 

o Quan el nedador faci el senyal de socors, aixecant un o dos 
braços. 

 
 
ASSEGURANÇA/ATENCIÓ MÈDICA  
 
L’organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat 
civil i una altra d'accidents, (en el segon cas, a través de la llicència 
federativa tramitada), tal i com marca la legislació vigent, de manera que 
tots els participants estaran coberts. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

LLIURAMENT DE PREMIS  
 
La classificació d’arribada la portaran a terme els membres del jurat 
nomenat pel Col·legi d’àrbitres de la FCN.  Qualsevol reclamació  haurà  
de fer-se mitjançant escrit adreçat al jutge àrbitre  de la prova dins un 
termini de mitja hora desprès d’haver-se tancat el control i d’acord amb 
allò que estableixen els reglaments de la FCN. Les decisions del jurat en 
resoldre les reclamacions seran inapel·lables. De forma subsidiària, i en 
tot el que no estigui previst per aquest reglament, s’aplicaran les 
decisions reglamentaries de la FCN. 

Tindran trofeu els tres primers classificats en cada categoria i sexe. En la 
categoria per equips, tindran trofeu els  cinc primers  equips classificats. 

El nedadors/es que participen al Campionat Universitari de Catalunya 
també tindran trofeu els tres primers classificats de la categoria 
masculina i femenina. 

L’entrega de trofeus s’efectuarà a les 13:00 hores quan el comitè 
d’àrbitres hagi revisat i validat tot els resultats. 

Totes les reclamacions que puguin sortir es presentaran al comitè 
d’àrbitres. 

 
 
 
 
 


