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REGLAMENT 
8a VOLTA NEDANT A L’ESTANY DE BANYOLES 

 
10 D’AGOST DE 2019 

  
La volta a l’Estany de Banyoles està organitzada pel Club Natació Banyoles i es portarà a terme el dia 10 d’agost 
de 2019, a les 10.00 h del matí. 
 
1.- PARTICIPACIÓ- INSCRIPCIONS- ORGANITZACIÓ GENERAL. 
 
1.1. Pot participar-hi tot esportista nascut l’any 2004 i anteriors. Els menors d’edat hauran de fer arribar a 
l’organitzador el full d’acceptació de responsabilitat que trobaran a la web d’inscripció. La inscripció quedarà 
tancada el dia 8 d’agost de 2019 a les 22 hores, o bé en el moment d’arribar a la quantitat de 250 participants. 
 
1.2. Les inscripcions es faran a través de la pàgina web del Club Natació Banyoles. Hi haurà de figurar el nom i 
cognoms, el DNI i la data de naixement així com les dades de contacte. 
 
1.3. Els drets d’inscripció del participant a la prova i per a totes les categories, són els següents: 

* Fins al 31 de juliol de 2019 .......................................................... 21 euros. 
* Fins al 8 d’agost de 2019 o quan s’arribi al màxim.................... 26 euros. 

La inscripció no quedarà formalitzada si no es compleix aquest requisit. En cap cas es retornaran les quantitats 
abonades. 
 
1.4. Els membres de l’Organització, que portaran un distintiu visible, podran en tot moment assenyalar qualsevol 
transgressió d’aquest reglament. Fet que comporta desqualificació. Tot seguit ho posaran en coneixement de 
l’equip arbitral. 
 
1.5. Qualsevol infracció del reglament o de les normes tradicionals de la natació en aigües obertes (remolcar-se 
amb una embarcació, agressió a un altre nedador, desobediència a un àrbitre o membre de l’organització, etc.), 
significa la desqualificació immediata. 
 
1.7. Tots els participants inscrits a la prova acceptaran i acataran aquest Reglament.  
 
1.8. Les normes d’utilització de banyadors estarà regida pel reglament Fina (no està permès el neoprè). 
 
1.9. L’organització tindrà contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents d’acord amb 
la legislació vigent.       
 
 
2.-  SORTIDA  
 
2.1. La sortida es farà dins les instal·lacions del Club Natació Banyoles a les 10.00 h del matí, en una zona 
degudament tancada i que els esportistes hauran d’estar dins el recinte 10 minuts abans de donar la sortida, 
degudament equipats i amb els dorsals ben marcats. Cap esportista podrà abandonar el recinte de sortida sense 
autorització. 
 
2.2. El marcatge dels dorsals es començarà a fer dues hores abans de la sortida a la zona tancada del Club Natació 
Banyoles. 
 

http://www.cnbanyoles.es/


club natació banyoles 
  
Passeig Antoni Gaudí, 3 –Apartat 28 – 17820 Banyoles (Girona) 
Tel. 972 57 08 59 – Fax 972 57 50 17 
e-mail: cnbanyoles@cnbanyoles.cat  

N.I.F. G17033887      http://www.cnbanyoles.cat 

2.3. La sortida la farà l’equip d’àrbitres per mitjà d’un senyal sonor. Qualsevol sortida falsa suposarà la 
desqualificació immediata dels nedadors que la provoquin. 
 
 
3.- CIRCUIT 
 
3.1. El circuit constarà de 6.000 metres de distància i estarà degudament senyalitzat  mitjançant 1 boia a cada gir. 
Un caiac senyalitzarà i ajudarà en la maniobra. No fer el gir adequadament suposarà la desqualificació immediata. 
 
3.2. Els nedadors estaran acompanyats per caiacs i embarcacions amb motor amb servei metge i sanitari. A cada 
boia de gir hi haurà un caiac que servirà tant per controlar el gir com per donar suport, si fos necessari. 
 
3.3. Durant el recorregut hi haurà dues zones d’avituallament. 
 
 
4.- OBLIGACIÓ  D’ABANDONAR LA PROVA  
 
4.1. Quan un nedador faci el senyal de socors aixecant un o els dos braços com a avís de rescat. 
 
4.2. Sempre que un nedador doni senyals de fatiga, hipotèrmia o tingui un ritme de natació extremadament lent. 
 
4.3  Quan un nedador passi pels 2000 primers metres una hora o més després de donar la sortida, o passi pels 
4000 metres dues hores i mitja o més després de la sortida. 
 
4.4  Quan un nedador no hagi finalitzat la prova, dues hores després de l’arribada a meta del guanyador de la 
prova o al cap de 4 hores després de la sortida. 
 
 
5.-   ARRIBADA  
 
5.1.  La zona d’arribada es farà al mateix lloc que la sortida i estarà degudament senyalitzada. 
 
5.2.  A l’arribada hi haurà un equip arbitral que prendrà l’ordre d’arribada. 
  
5.3.  Al mateix lloc de l’arribada hi haurà una zona d’avituallament per a tots els participants. 
 
 
6.- CLASSIFICACIÓ I PREMIS 
 
6.1. S’estableixen únicament dues categories: masculina i femenina. 
 
6.2. Tindran premi els tres primers classificats de cada categoria. 
  
6.3. Tots els nedadors que hagin acabat la prova tindran un obsequi commemoratiu. 
 
6.4. El lliurament de premis es realitzarà  a les instal·lacions del Club Natació Banyoles a les 12.30h. 
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7.- SERVEI DE GUARDA-ROBA 
 
7.-  L’organització posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba a les mateixes instal·lacions del 
Club Natació Banyoles. L’organització no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals. Es recomana no 
deixar objectes de valor dins les bosses. 
 
 
8.- RESULTATS DE LA PROVA 
 
8.- Els resultats de la prova es podran consultar a la pàgina web del Club Natació Banyoles (www.cnbanyoles.cat).  
 
 
9.- ENTRENAMENTS PREVIS 
 
9.1- En qualsevol moment, si es disposa de llicència federativa, es pot accedir al carril de natació de l’estany 
abonant l’import de l’entrada de 2,5€ comprant el tiquet a secretaria del CNB (els socis del CNB hi tenen accés 
gratuït). 
 
Els entrenaments es realitzaran de forma lliure en el carril de natació a l’estany. Els participants ho faran sota la 
seva responsabilitat, seguint les indicacions i acceptant la normativa específica del carril de natació a l’estany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA LEGAL 
En compliment del que s’estableix en la llei orgànica del 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades 
personals (LOPD) i la llei 34/2002 de l’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, 
el Club Natació Banyoles, amb G-17033887,  informa que totes les dades de caràcter personal facilitades pels 
participants a la prova, seran incorporades a un fitxer de caràcter personal gestionat pels responsables del Club 
Natació Banyoles, i al qual cada participant conserva el dret de rectificació i/o cancel·lació de llurs dades. 
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