Organitza:

Patrocina:

LLOGUER DE PIRAGUES I EMBARCACIONS
AREA DE LA MATA - CERCS - BERGUEDÀ

Col·labora:

XIX
TRAVESSIA
DE NATACIÓ
BAELLS
BERGUEDÀ
NÀUTIC

El Club Triatló Berga,
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i
els Ajuntaments de Vilada i Cercs, us donem la benvinguda a la
XIX Travessia Baells Berguedà Nàutic, que tindrà lloc el
diumenge 21 de Juliol de 2019 a les 11:00 h.
Inscripcions
ANTICIPADES:
A partir del dia 15 de maig. On-line a www.triatloberga.cat
Preu inscripció: 12€. A partir del 19 de juny 15€. Data límit: 15 de juliol (inclòs) o
fins arribar al límit de participants.
PRESENCIALS:
A Sagi sports a Manresa. C/ Primer de maig 4 baixos.

d'aquest magnífic neopré Orca s6
entre tots els inscrits

Categories 750m i 2.000m:
JUVENIL (fins 18 anys)
Masculí / Femení
SÈNIOR (de 19 a 30 anys)
Masculí / Femení
VETERÀ 1 (de 31 a 45 anys)
Masculí / Femení
VETERÀ 2 (més de 46 anys)
Masculí / Femení
També hi haurà un trofeu al nedador més jove i al més veterà.

EL MATEIX DIA:
Inscripcions presencials a la carpa del Triatló Berga fins les 9:00h. Preu 25€.
LÍMIT DE PARTICIPANTS:
Es tancaran les inscripcions als 300 participants, per motius de seguretat i
bon desenvolupament de la mateixa.
Reglament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La participació està oberta a tots els nedadors federats i no federats. Qui no disposi d’assegurança l’organització en disposarà una de un dia inclosa amb el preu de la inscripció.
Hi haurà dues distàncies, 750m amb sortida a les 11h i 2.000m amb sortida a les 12h, una
inscripció dona dret a participar en les dues distàncies.
Els nedadors menors d’edat hauran de portar l’autorització signada per la mare, pare o
tutor.
El recorregut de la Travessia estarà marcat amb boies que els nedadors hauran de deixar
a la seva banda esquerra. També hi haurà piragües i barques guia. La sortida i arribada
seran a la zona de la presa de la Baells.
Es permet l’ús de neoprè, si bé no es tindrà en compte alhora de les classificacions.
El Club Triatló Berga i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, com a organitzadors
de l’esdeveniment no es fan responsables dels accidents que es puguin produir durant la
mateixa.
S’aconsella venir amb temps d’antelació donada la poca capacitat d’aparcament a la
zona de l’embassament.
L’organització es reserva el dret de suspendre o modificar la prova per causes meteorològiques adverses.

En acabar la travessia es farà entrega de trofeus als tres primers de cadascuna de les següents
categories. També hi haurà esmorzar, begudes i sorteig de material esportiu.

Inscripció travessia de La Baells presencial a Sagi Esports:
Cognoms i Nom: 						NIF: 			
Adreça: 						Municipi: 			
Sexe:		

Data de naixement: 			

Federat (si/no): 		

Club: 			

Núm. de llicència federativa: 			

e-mail:

Tel:

Tel. Acompanyant: 		

Distància (750/2000/Dues):			Signatura: 			

Autorització de mare, pare o tutor per a menors
(obligatori presentar-ho signat)

Cognoms i Nom del Tutor/a: 				

NIF del tutor/a: 		

e-mail: 						Tlf. Mare/Pare/Tutor:			
Distància (750/2000/Dues):			

Signatura:

		

Les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliteu estan regulades per la Llei Orgànica
15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquesta informació només es
farà servir per a ús intern del Club Triatló Berga, podent-se consultar, rectificar o cancel•lar adreçant-vos
per escrit a info@triatloberga.cat. Així mateix, amb la inscripció a la Travessia consenteixo la cessió de les
meves imatges al Club Triatló Berga.

