I TRAVESSIA LES PLATGES DE LLORET
Organitza: C.E. Lloret Aigües Obertes (aiguesobertes.lloret@gmail.com)

REGLAMENT
1- Participants
És una prova recomanada als majors de 18 anys. Es permet que les persones de 16 anys o
més puguin participar però amb autorització per escrit del pare/mare o tutor/a.
L'organització serà qui determini la participació del menor sota criteris estrictament tècnics.
El participant tindrà que conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
El participant accepta la descàrrega de responsabilitat i la declaració d'aptitud física que
apareix al formulari d’inscripció en el qual el participant declara de forma voluntària, sota la
seva responsabilitat, reunir les condicions físiques i de salut per participar en aquesta prova.

2- Material
És obligatori l’ús de:
•

Casquet proporcionat per la organització visible.

•

Banyador

•

Ulleres de natació

•

Xip de cronometratge entregat per la organització col·locat en el turmell

L’organització permet l’ús de rellotges o GPS aquàtics. Tant mateix, la utilització de neoprè
de natació serà opcional. No es podrà utilitzar material auxiliar d’entrenament, de flotació
i/o propulsió per ajudar a realitzar la prova. També queda restringit l’ús de MP3 aquàtics o
semblants (que impedeixen una correcta audició dels avisos de seguretat durant la
travessia).
L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en el present. En tal
cas, aquest material serà notificat amb suficient antelació als participants mitjançant el
correu electrònic.
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3- Inscripcions
La inscripció es formalitzarà a través de la pàgina web https://kilometrezero.org/#/home
Els nedadors que desitgin participar en la travessia tindran que emplenar la fulla
d’inscripció, acceptar el reglament de la travessia i el protocol de seguretat. Tanmateix, els
menors d’edat (16 i 17 anys) hauran de descarregar-se el document adjunt i el pare/mare o
tutor/a hauran d’emplenar i signar l’autorització. A continuació, hauran d’enviar el
document al correu de info@kilometrezero.org o al whatsapp 688 885 862.
El preu de la inscripció és de 25€ fins el 10 de setembre. A partir d’aquesta data i fins a
finalitzar inscripcions o venciment de la data màxima d’inscripció (11/09 al 24/09 a les
23h:59m), l’import a pagar serà de 30€.
La inscripció dels participants inclou:
•

Dret a participar en la Travessia de les Platges de Lloret de Mar.

•

Assegurança d’accidents tant pels participants com pels voluntaris

•

Bossa del nedador amb obsequis

•

Assistència mèdica durant tota la prova i presència d’embarcacions d’evacuació en
cas que sigui necessari

•

Avituallament després de la travessia

•

Trofeus per tots els guanyadors de les categories que es descriu a l’apartat 9

•

Classificació i temps d’arribada amb xip

•

Guarda-roba per a tots els participants

•

Trasllat gratuït de Santa Cristina a la platja de Lloret en Catamarà (Catamarans
Sensation)

•

Aparcament gratuït a les instal·lacions de l’Obreria de Santa Cristina

Fins un mes abans de la prova (24/08), en cas de baixa justificada (informe mèdic), es
retornarà el 50% de la inscripció o es permetrà traslladar la seva inscripció a la propera
edició de la prova. Passat aquest termini, no es procedirà a cap devolució.
L’import de la inscripció no es reemborsarà en cas de cancel·lació per part de l’inscrit/a. En
cap supòsit l’organització retornarà l’import de la inscripció, inclòs per mal temps o causes
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alienes a la organització que forcin a anul·lar la travessia. En aquest cas, es proposarà una
nova data tant aviat com sigui possible. L’organització es reserva el dret a modificar les
franges horàries i/o el recorregut inicial en cas de donar-se condicions adverses a la prova.
En aquest cas, l’import de la prova no serà reemborsat.
La formalització de la inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament i normes de
seguretat de la prova.
L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la
participació a la travessia pugui comportar als inscrits abans, durant o després de la cursa.
Es limita la inscripció a un màxim de 300 participants finalitzant el termini d’inscripció a
través del web facilitat el divendres 24/09, a les 23:59h. Passada aquesta data no es podran
realitzar més inscripcions ni presencialment el mateix dia de la prova.

4- Aparcament
Aparcament gratuït a les instal·lacions de l’Obreria de Santa Cristina si l’entrada es realitza
abans de les 7:30h presentant el justificant de inscripció de la prova. Direcció: Camí de Santa
Cristina núm. 2, 17310 - Lloret de Mar.

5- Recollida del xip i obsequis
Per poder recollir el xip de participació i la bossa del nedador és imprescindible presentar el
DNI, NIE i/o Passaport del participant.
La recollida del xip es realitzarà entre les 7 i les 7.30h a la mateixa platja de Santa Cristina.
En quan a la recollida d’obsequis, es realitzarà un cop finalitzada la travessia a la mateixa
platja de Santa Cristina.

6- Trasllat dels nedadors i servei de guarda-roba
Tots els participants seran recollits per l’embarcació facilitada per l’organització
(Catamarans Sensation) a la platja de Santa Cristina a les 07h:45m i seran traslladats fins a la
zona de sortida, la Platja de Lloret (davant Ajuntament).
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Els participants tindran que tenir el seu xip identificador visible per poder pujar a
l’embarcació.
Els participants podran dipositar les seves pertinences personals en les bosses que tindran
que deixar a la Platja de Santa Cristina sota la supervisió de l’organització. Aquestes bosses
portaran la identificació de cada nedador i podran ser recollides en el mateix guarda-roba
un cop finalitzada la travessia.
Les bosses del guarda-roba estaran supervisades en tot moment. Però en cas de pèrdua
d’objectes personals dels nedadors l’organització no es farà responsable. Per evitar-ho, es
recomana no deixar objectes de valor a les bosses del guarda-roba.

7- Recorregut, boies i embarcacions de seguretat
La prova tindrà una sortida única. A partir d’aquest moment el trajecte a seguir estarà
marcat per boies posicionades cada 500m. S’haurà de nedar entre les boies i la costa, és a
dir, deixant les boies a mà esquerra. Davant del primer nedador hi haurà sempre una
embarcació que disposarà d’un globus elevat per tal de marcar la direcció de la travessia. Els
altres participants podran guiar-se perfectament per caiacs/paddle surf que indicaran la
direcció del recorregut.
Tots els caiacs estaran senyalitzats amb armilla de colors vius per facilitar l’orientació del
nedador.
Les embarcacions de recolzament a motor respectaran en tot moment una distància de
seguretat. Hi haurà embarcacions de recolzament generals per assistir la travessia així com
embarcacions que disposaran de tripulants especialitzats en rescat i primers auxilis.

8 – Arribada
Una vegada els nedadors arribin a la meta tindran que entregar el xip a l’organització i a la
platja podran gaudir del servei d’avituallament.
El nedadors que per qualsevol causa no entreguin el xip o l’hagin perdut al llarg de la
travessia, no tindran dret a reclamar la seva classificació oficial a l’organització i tindran que
abonar 6€ per la seva pèrdua.
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En el cas que algun nedador decideixi abandonar la prova tindrà que comunicar-ho
immediatament a alguna persona de l’organització facilitant el nom i l’entrega del seu xip.

9- Finalització de la prova
L’organització es reserva el dret a expulsar un nedador i exigir que abandoni la prova si així
ho considera necessari, per exemple, per raons meteorològiques i/o condicions de mar
adverses, comportament incívic cap als altres participants i/o amb la natura, falta de
respecte davant de qualsevol situació produïda i/o falta de bona condició física per poder
continuar amb la prova.
El termini màxim per a la realització de la prova és de dues hores des del seu inici.
Transcorregut aquest període es tancarà el registre de temps.

10 – Classificacions i premis
•

Classificació General Absoluta: Premi al primer classificat (masculí i femení).

•

Classificació membres del club C.E. Lloret Aigües Obertes: Premi al primer classificat
(masculí i femení).

•

Primer, segon i tercer classificat tant masculí com femení en les següents categories:
•

Absolut 16-29 (2005-1992)

•

Màster +30 30-39 (1982-1991)

•

Màster +40 40-49 (1972-1981)

•

Màster +50 50-59 (1962-1971)

•

Màster +60 60 i més (1961- anteriors)

Els tres primers classificats en la categoria General Absoluta (masculí i femení) no tenen dret
als altres premis de la travessia.
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11– Recorregut

🏁
12– Plànol

13– Dades Personals
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
informació i de comerç electrònic C.E. Lloret Aigües Obertes amb NIF G-55359954 , informa,
i vostè accepta:
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Totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè mitjançant els formularis de
recollida de dades a la pàgina www.kilometrozero.org són incorporades a un fitxer
automàtic de caràcter personal de què és responsable C.E. Lloret Aigües Obertes. L'objectiu
de la creació d'aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és administrar la seva
participació a la Travessia de Lloret de Mar. Gestionar la informació procedent de la prova,
especialment temps, fotografies i vídeos. Realitzar el control estadístic dels participants per
tal de retroalimentar l'organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per millorar la
carrera. Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats
col·laboradores de la Travessia de Lloret de Mar, així com els patrocinadors. Amb el seu
consentiment al procés d'inscripció i el formulari corresponent vostè autoritza de forma
expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans
esmentades a favor de CE. Lloret Aigües Obertes En qualsevol cas, vostè pot revocar en
qualsevol moment el consentiment prestat i exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació,
oposició,... comunicant-ho a C.E. Lloret Aigües Obertes mitjançant un correu electrònic a
aiguesobertes.lloret@gmail.com

14– Dades Personals
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal, familiar i a la
pròpia imatge, C.E. Lloret Aigües Obertes demana consentiment als esportistes, pares o
tutors legals dels menors d'edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes
o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.
Els esportistes, pares o tutors legals dels menors d'edat acceptem amb la formalització de la
inscripció a la Travessia de Lloret de Mar que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer
en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per C.E. Lloret Aigües
Obertes a:
•

Filmacions destinades a la difusió pública

•

Fotografies per revistes o publicacions

•

Presentacions digitals
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