
            Club Natació Reus Ploms                                           Telèfon: 977 757520 

                                                                                                                         Fax: 977 75 55 59 
   Creat el 1918                                                                                            natacio@reusploms.cat   
   Avinguda Marià Fortuny, 5  - 43204 Reus                                                      www.reusploms.cat 

 

___________________________________________________________________________________ 
DISTINCIONS: “Consejo Superior de Deportes” Placa d’0r al mèrit esportiu 1978. 

Ajuntament de Reus, Medalla d’or Municipal al mèrit esportiu anys 1961 i 1975. 
Entitat d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres de 3 de març de 2000. 

1/6 

 
REGLAMENT DE LA 

 

“82 TRAVESSADA AL PORT DE SALOU”  
 XIè TROFEU “PEP TARRAGO” 

 
Article 1r.- DISPOSICIONS REGLAMENTARIES: 
1.1.-  Les disposicions tècniques i reglamentaries així com el control tècnic d’aquesta prova son 
les establertes pels reglament de la F.C.N. i de la R.F.E.N. 
1.2.-  El jurat serà nomenat pel Col·legi d’àrbitres de la Federació Catalana de Natació. 
    
Article 2n.- DELS PARTICIPANTS I CATEGORIES: 
2.1.-  Poden participar en aquesta prova: tots els nedadors d’ambdós sexes amb llicència en vigor 
lliurada per les Federacions afiliades a la R.F.E.N., així com els nedadors estrangers afiliats a Clubs 
federats a la F.I.N.A. 
2.2.-  S’estableixen les següents categories:  
“TRAVESSADA MENORS”; menors 13 anys i menys (2004 i posteriors) 
“TRAVESSADA ABSOLUTA”: Infantil, Júnior, Absolut i Màsters. 
2.3.-  La distància de la categoria de Travessada de MENORS serà de 1.550 metres. 
2.4.-  La resta de categories la distància serà de 2.150 metres. 
 
Article 3r.- INSCRIPCIONS: 
3.1.- LA TRAVESSADA TE UN PREU D’INSCRIPCIO DE 7,00 €. 

 
 LES INSCRIPCIONS REALITZADES A LA PLATJA AL MATEIX DIA SERA DE 12,00€ 
 
ELS MÀSTERS MAJORS DE 25 ANYS SENSE LLICENCIA FEDERATIVA ES PODRAN AFILIAR A LA LLICENCIA DE 1 
DIA DE LA FEDERACIO CATALANA DE NATACIO, TAL COMO S’ESTABLEIX A LA NORMATIVA DE LA MATEIXA 
FEDERACIO. AL PREU DE 13,70 € (ABANS DE FER LA INSCRIPCIO CORRESPONENT) 
 

3.2.- Les inscripcions dels nedadors hauran d’ésser finalitzades pel Club al qual pertanyen, que 
assenyalaran; nom i cognoms, any naixement, categoria i el numero de llicencia lliurada per la 
Federació a la qual estan afiliats. No seran admeses les que no reuneixin els requisits anteriorment 
esmentats. 
3.3.- Les inscripcions hauran d’ésser trameses al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, Avinguda Marià 
Fortuny nº 5 - 43204 REUS, mitjançant les Web que a continuació detallarem, solament seran 
acceptades les rebudes fins el dia 8 de setembre a les 20 hores a partir d’aquest dia les 
inscripcions romandran tancades i no en seran admeses de noves, fins al mateix dia de la travessa, 
sempre amb la justificació de la llicència federativa, hi ha sigui per part del Club corresponent, o 
amb la llicència d’1 dia i el justificant de pagament per tal de tenir el dret a participar-hi. 
 

Per realitzar les inscripcions:   Pagina  www.reusploms.cat (link) 
        www.Tretzesports.com 
 
 
Article 4t.- SORTIDA DE LA TRAVESSADA: 
4.1.-  Els participants a la “TRAVESSADA - MENORS”, se’ls donarà la sortida a tots junts, 
masculins i femenins. Al cap de 5 minuts sortirà la TRAVESSADA POPULAR. 
4.2.-  A la “TRAVESSADA – ABSOLUTA i MASTERS se’ls donarà la sortida a tots junts, masculins 
i femenins. 
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Article 5è.- CLASSIFICACIONS: 
5.1.-  Es confeccionaran d’acord amb les regles establertes pels reglaments de la F.C.N.  
La classificació es tancarà 45 minuts després de l’arribada del primer classificat a la “TRAVESSADA 
- ABSOLUTA”. 
5.2.-  Per la classificació d’equips, tant masculí com femení al Club afiliat a la R.F.E.N. o a la 
F.I.N.A. que millor classifiqui els seus tres primers nedadors/es, a la TRAVESSADA - ABSOLUTA”. 
En cas d’empat entre dos o més equips en serà el guanyador aquell equip que hagi obtingut la millor 
classificació individual. 
 
Article 6è.- TROFEU “PEP TARRAGÓ” 
6.1.-  Aquest trofeu serà adjudicat al Club que durant tres anys seguits o cinc alterns hagi 
classificat millor un equip de la categoria masculina de tres nedadors dins la “TRAVESSADA - 
ABSOLUTA”,  
 
Article 7è.- ORGANITZACIÓ: 
7.1.-  Els números de competició/microxip de participació es lliuraran als nedadors una hora abans 
de donar-se la sortida de cada una d’elles al lloc previst.  
Més avall on diu en un requadre NOTA. 
7.2.- Els participants de les categories de MENORS i POPULARS hauran de trobar-se en el lloc 
de sortida, situat en el que antigament s’anomenava “Els Pilons” a la platja LLEVANT, una hora 
abans de la sortida, per tal de recollir els microxips. A partir de les 9:30 hores. 
Els participants en la resta de categories hauran de passar per el lloc de sortida de la travessada 
de MENORS, per recollir els microxips i posteriorment adreçar-se a la platja dels CAPELLANS, UNA 
hora abans de la sortida. A partir de les 10:00 hores. 
7.3.- És obligatori portar els números de competició/microxip durant tota la prova, ja que es l’únic 
mitjà d’identificació, especialment a l’arribada. 
7.4.- És obligatori portar el numero d’inscripció pintat als dos avantbraços, a dues espatlles i a les 
mans, per la seva identificació, segons reglament d’aigües obertes de la Federació Catalana de 
Natació. 
7.5.- El jurat no pot respondre de la classificació d’un nedador si a l’arribada no porta el número 
de competició/microxip, ni tampoc pintat el número identificatiu essent en aquest cas classificat en 
darrer lloc. El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS espera el compliment d’aquestes normes per tal 
d’evitar retards que repercuteixin en la bona marxa de la Travessada. 
7.6.- Està prohibit acompanyar els nedadors durant el trajecte de la prova. També està prohibit 
l’estacionament d’embarcacions alienes a l’organització en el recinte de sortida i arribada. Tret les 
embarcacions oficials del Club organitzador, que seran degudament senyalitzades. 
7.7.- Si un Club u organisme volgués acompanyar els seus nedadors amb alguna embarcació, 
haurà de comunicar-ho a l’organització a fi d’identificar-lo i no ésser expulsat de la prova. 
7.8.- Si per afavorir un nedador, alguna embarcació destorba el pas d’un altra o el molesta, aquest 
podrà denunciar-ho assenyalant el número o el nom del nedador afavorit el qual serà desqualificat, 
prèvia deliberació del jurat de la prova. 
7.9.- Si un, o més nedadors intencionadament obstrueixen el pas a un participant per afavorir-se 
ells o algun altre, sigui o no del seu equip, serà desqualificat tot el grup causant de l’incident així 
com el nedador que resultés afavorit, prèvia deliberació del jurat de la prova. 
7.10.- De la mateixa manera serà desqualificat el fet d’aquell nedador que abandoni el recorregut i 
s’apropi a la vora de la platja (zona sorra) per anar caminant i tornar accedir al recorregut novament, 
prèvia deliberació del jurat de la prova. 
7.11.-  La sortida serà donada pel jutge de sortida que indicarà l’itinerari i el lloc d’arribada així com 
les instruccions que cregui convenients. 
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7.12.- La classificació d’arribada la portaran a terme els membres del jurat nomenat pel Col·legi 
Català d’Àrbitres de la F.C.N. Qualsevol reclamació haurà de fer-se per escrit adreçat al Jutge 
Àrbitre de la prova dins el termini de mitja hora desprès d’haver-ne tancat el control i d’acord amb 
allò que estableixen els reglaments de la F.C.N. Les decisions del jurat al resoldre les reclamacions 
seran inapel·lables. 
7.13.- De forma subsidiària, i en tot el que no està previst per aquest Reglament, s’aplicaran les 
decisions reglamentaries de la F.C.N. 
 
NOTA. El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS no es fa responsable dels accidents que puguin ocórrer 
als participants que no posseeixin la capacitat necessària per a efectuar la Travessada. Tanmateix 
tot aquell nedador/a que s’incorpori a la zona del recorregut des de la zona de platja, sense haver 
fet la sortida oficial i arribi a la meta, lògicament sense el numero de competició / microxip, serà ell 
mateix el responsable de qualsevol accident que pugui tenir o efectuar ell mateix. 
El Club Natació Reus Ploms posara a disposició de tots els participant el servei sanitari i del servei 
de vigilància aquàtica, degudament identificats durant el recorregut de la prova. 

 
 

PREMIS ECONOMICS 
 

ES DONARAN UNS PREMIS EN METÀL·LIC ALS TRES PRIMERS CLASSIFICATS, TAN EN 

CATEGORIA MASCULINA COM FEMENINA DE LA TRAVESSADA ABSOLUTA. 

 

100€ AL PRIMER CLASSIFICAT,  

60€ AL SEGON CLASSIFICAT 

40€ AL TERCER CLASSIFICAT 

 

A LA TRAVESSADA DE MENORS ES DONARAN PREMIS EN MATERIAL ESPORTIU ALS TRES 

PRIMERS CLASSIFICATS, TAN EN CATEGORIA MASCULINA COM EN FEMENINA. 

 

TROFEUS 

TRAVESSADA – ABSOLUTA I MASTERS 
 

CATEGORIA MASCULINA i FEMENINA: 
 
- Copa al Guanyador/a Absolut/a. 
- Copa al primer/a classificat/da Infantil      14 i 15 anys (2003/2002). 
- Copa al primer/a classificat/da Junior       16 a 19 anys (2001 al 1998).               
- Copa al primer/a classificat/da Màsters “A”  20 a 29 anys (1997/1988).             
- Copa al primer/a classificat/da Màsters “B”  30 a 39 anys (1987/1978). 
- Copa al primer/a classificat/da Màsters “C” 40 a 49 anys (1977/1968). 
- Copa al primer/a classificat/da Màsters “D” 50 a 59 anys (1967/1958) 
. Copa al primer/a classificat/da Màsters “E” 60 a 69 anys (1957/1948). 
- Copa al primer/a classificat/da Màsters “F” 70 a 79 anys (1947/1938). 
- Copa al primer/a classificat/da Màsters “G” 80 a 89 anys (1937/1928). 
- Copa al primer/a classificat/da Màsters “H” 90 a 99 anys (1927/1918). 
 
 - Medalla per a tots i totes els/las participants classificats que no obtinguin copa. 
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TROFEUS  
TRAVESSADA -  MENORS  

 

CATEGORIA MASCULINA i FEMENINA: 
 

- Copa als cinc primers classificats  
categoria MENORS.    13 anys i menys (2004 i posteriors)  
 
- Medalla per a tots i totes els/las participants classificats que no obtinguin copa. 
 
 

 XI TROFEU “PEP TARRAGÓ”: 
 

- A l’equip masculí que millor classifiqui els seus tres primers nedadors. 
 

TROFEU CLUB NATACIÓ REUS PLOMS: 
 

- A l’equip femení que millor classifiqui les seves tres primeres nedadores. 
 

XXIII TROFEU “JOAN Ma MARSILLACH: 
 

- Al participant  més jove i al més veterà indistintament de la categoria. 
 

III TROFEU JUANJO ROJAS 
 

Al participant  més jove i al més veterà masculí i femení.  
 
 

NOTA: 
- Els participants de les categories de MENORS i POPULARS hauran de trobar-se en el 
lloc de sortida, situat en el que antigament s’anomenava “Els Pilons” a la platja LLEVANT, 
una hora abans de la sortida, per tal de recollir els microxips. A partir de les 9:30 hores. 
 
- Els participants en la resta de categories hauran de passar per el lloc de sortida de la 
travessada de MENORS, per recollir els microxips i posteriorment adreçar-se a la platja dels 
CAPELLANS, UNA hora abans de la sortida. A partir de les 10:00 hores. 

 

HORA DE SORTIDA DE LES  
DIFERENTS TRAVESSADES: 

 

10.30 hores. “Travessada MENORS i POPULAR” categoria masculina i femenina. 

 

11.00 hores.  “Travessada-Absoluta i MÀSTERS” categoria masculina i femenina. 
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* El repartiment de trofeus tindrà lloc al mateix Club Nàutic de Salou a l’entorn de les 13:00 
hores. 
 

* Les medalles de participació que no hagin tingut copa es lliuraran a ser possible el mateix 
dia 11 de setembre i en cas de no ser possible es lliurarien a la Travessada del proper any. 
 
 
 
 

PLÀNOL DEL RECORREGUT 

 
 

 
 
 

RECORREGUT TRAVESSADA DE MENORS i POPULAR. 1.550 METRES APROXIMADAMENT. 
 
 

RECORREGUT TRAVESSADA ABSOLUTA i MASTERS 2150 METRES APROXIMADAMENT. 
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