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“XVI
XVI Baixada del Renaixement”
nedant pel riu Ebre de Xerta a Tortosa
.
.

BASES DE LA COMPETICIÓ

1. Data de celebració : La prova tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2017 (dissabte de les
festes del Renaixement i festes majors de Xerta).
2. Recorregut i distància : La sortida tindrà lloc a l’embarcador de Xerta, i l’arribada a
l’embarcador del Club de Rem a Tortosa. La distància del recorregut de la prova és de
12.522 m.
3. Inscripcions:
3.1.
Participants : Poden participar totes les persones nascudes abans del
01.01.2001, que estiguin en possessió de llicència federativa en vigor de la
Federació Catalana de Natació o de qualsevol altra federació autonòmica de natació
adscrita a la RFEN.
En el supòsit que el nadador/a sigui menor de l’edat establerta anteriorment, podrà
participar sempre i quan participi en totes les proves adscrites al calendari d’aigües
obertes de la FCN.
En cas de no estar federat o no estar-ho per alguna federació de natació segons el
paràgraf anterior, l’organització li tramitarà l’obtenció de la llicència per un dia
davant la Federació Catalana de Natació, sempre que, com marca la normativa de
dita entitat, es sigui major de 18 anys. El seu cost és de 15,00 € addicionals als de
la inscripció. Participarà a la prova com a nedador independent.
La present prova està inclosa dintre del Circuit Català de Travessies de la FCN, però
tan sols puntuaran a efectes de classificació en aquest circuit els participants que
estiguin federats a la FCN o hagin sollicitat que els tramitem la llicència per un dia,
segons el paràgraf anterior.
3.2.
Nombre : Només s’admetran les 300 primeres inscripcions. (L’organització es
reserva el dret de modificar la xifra indicada si ho considera oportú).
3.3.

Termini : Des del 10/04/2017 fins al 17/07/2017.
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3.4.
Import : El preu de la inscripció serà de 28,00 € (Federats) i 43,00 € (No
federats).
3.5.
Inscripcions fora de termini: Seran acceptades si l’organització ho estima
convenient, un cop recollits tots el dorsals inscrits prèviament, en el lloc d’inici de la
travessia, i sempre que s’acrediti disposar de llicència federativa en vigor. El preu
de la inscripció fora de termini serà de 50€.
3.6.
Formalització de les inscripcions: es faran exclusivament via online a
través
de
la
pàgina
web
http://baixadadelrenaixemt.wixsite.com/baixadarenaixement complimentant de
forma obligatòria les següents dades :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognoms
Nom
Gènere (Masculí o Femení)
DNI/NIE o Passaport
Correu electrònic
Telèfon mòbil de contacte
Adreça de residència
Nom de la població de residència.
Codi Postal
País
Data de naixement
Indicació d’estar o no estar federat.
Número de llicència federativa
Club al que pertany
Indicació d’estar empadronat a les Terres de l’Ebre (a efectes de premi local).
Talla de samarreta

L'organització de la prova no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes
al formulari d'inscripció, recaient tota responsabilitat en el titular de les dades
introduïdes, i sent desqualificat en cas de produir-se.
Un cop complimentades i enviades les dades, el participant rebrà un e-mail de forma
immediata confirmant la seva preinscripció en el qual es detallaran les dades
introduïdes les quals haurà de revisar i corregir contestant al correu en el cas de
detectar alguna incidència.
3.7.
Pagament: Es gestionarà a continuació des de la mateixa pàgina web
indicada anteriorment, un cop introduïdes i verificades totes les dades, i es podrà
efectuar amb ingrés/transferència o amb targeta mitjançant passarella de
pagament segur. Un cop verificat el pagament s’inclourà el nom del participant a la
llista oficial d’inscrits.
Si en un termini de quatre dies no s’ha verificat el pagament quedarà totalment
anullada la preinscripció, sense dret possible a reclamació. Es recomana no
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esperar als darrers dies del termini d’inscripció per evitar aquests possibles
problemes.
Un cop feta la inscripció i pagament, la possible baixa no donarà dret a la devolució
de l’import dels drets d’inscripció ni de la llicència per un dia.
Dret d’inscripció: El pagament de la inscripció a la prova dóna dret al
3.8.
nedador a:
•
•
•
•
•

Realització de la XVI Baixada del Renaixement.
Repartiment de dorsals al punt de sortida 1:30h abans de l’inici de la prova.
Cronometratge de la prova amb Xip electrònic i àrbitres de la FCN.
Avituallament a la finalització de la prova.
Bossa del nedador al finalitzar la prova amb obsequis de l’organitzador i
patrocinadors.
• Control de la prova amb professionals de l’àmbit de la salut (Metges, primers
auxilis i socorristes).

4. Control de la prova : El control de la prova (sortida, arribada, i cronometratge)
s’efectuarà mitjançant el xip facilitat per l’organització o pel xip groc propi del
participant, que es collocarà al canell, i que s’haurà de retornar en el moment de
l’arribada, i estarà supervisat pels jutges de la Federació Catalana de Natació.
5. Recollida de Xip i casquet identificatiu : A partir de les 15:30h i fins a les 16:30h
es realitzarà l’entrega del xip i casquet oficial (d’us obligatori per facilitar la identificació
i visibilitat dels participants), i del marcatge del dorsal a major seguretat en la
identificació.
Aquest tràmit s’efectuarà a l’embarcador de Xerta, des del punt de sortida de la prova,
on el participant haurà d'acreditar la seva identitat amb el DNI, NIE o Passaport en el
cas de participants no espanyols.
Els inscrits menors d'edat, hauran d’anar acompanyats del seu pare/mare o tutor/a
legal, i després d’identificar-se tots ells, hauran de complimentar i signar conjuntament
l’imprès que se’ls facilitarà autoritzant la participació del menor i fent-se responsables
de qualsevol incident que pugui sorgir durant tot el transcurs de la prova.
6. Indumentària: Només està permès l’ús de vestit de natació convencional, que s’haurà
d’ajustar a la normativa de la FINA en vigor. No s’autoritzarà a participar a cap
nedador amb banyadors no homologats en les llistes oficials de dit organisme, segons
les directrius donades al respecte per la FCN. En cas de dubte s’haurà de consultar
als jutges presents que seran els que autoritzaran o no la seva utilització. No
es permet l’ús de vestits isotèrmics, doble banyador, ni de cap instrument que faciliti
nedar, com aletes o manyoples, o ajudi a la flotabilitat del participant, jammer de
neoprè o pullbuoys.
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7. Trasllat de pertinences : El participant que ho desitgi podrà deixar les seves
pertinences en una bossa que se li facilitarà i que podrà recollir a l’arribada, tot tenint
en compte que, si bé s’hi tindrà cura, l’organització no es farà responsable dels
objectes dipositats, per la qual cosa es demana que no es deixin objectes de valor
dins de les bosses.
8. Hora i lloc de sortida: La sortida serà donada pel cap de jutges de la prova, a les
17:00h des d’una embarcació situada al centre del riu per mitjà d’un senyal sonor.
Els nedadors, cinc minuts abans de l’inici de la prova hauran de passar per damunt de
la zona de detecció del xip, tirar-se a l’aigua i desplaçar-se al centre del riu des d’on, a
l’hora indicada, s’efectuarà l’inici de la prova.
9. Assistència sanitària: Hi haurà assistència durant el transcurs de la prova amb
metges, sanitaris i socorristes en diferents embarcacions degudament senyalitzades, i a
l’arribada amb la presencia permanent d’un vehicle medicalitzat amb el corresponent
personal sanitari.
10. Avituallament: A l’arribada tindran a la seva disposició un buffet amb fruita i
begudes. Abans de l'entrega de premis, disposarem de les tradicionals baldanes per
acabar de recuperar les forces.
11. Zona d’arribada i retorn del xip electrònic. La zona d’arribada estarà situada en
un embarcador flotant, degudament delimitada amb un canal d’entrada i un cartell de
meta que el nedador haurà de tocar per a que el lector detecti el xip i quedi registrada
la seva arribada i temps assolit.
Un cop hagi sortit de l’aigua, pel punt fixat, el participant retornarà el xip electrònic als
membres de l’organització encarregats d’aquesta funció i li serà entregada una bossa
amb la samarreta commemorativa de la prova i altre material promocional.
En cas de que un participant extravií el xip electrònic quedarà automàticament
desqualificat, haurà d’informar als jutges de l’arribada per tal que prenguin nota de la
incidència i del temps, i al director de la competició que també es trobarà a l’arribada.
Un cop informat el director de competició, el participant haurà d’abonar la quantitat de
10€ en concepte de reposició del xip. El pagament s’haurà d’efectuar en efectiu amb la
quantitat exacta. Aquest tràmit s’haurà de realitzar abans de l’arribada del darrer
nedador.
Si es produeix l’abandonament abans de la finalització de la prova, el participant haurà
de presentar-se a l’arribada per comunicar-ho al director de la competició i retornar el
xip.
12. Informació dels resultats. En el moment de l’arribada, apareixerà el temps del
participant al crono situat a la meta, i a mes a mes se li enviarà, al telèfon mòbil que
hagi indicat en el moment de la inscripció, un SMS amb el temps assolit.
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Per altra banda, també s’anirà informant per megafonia, en els moments en que no es
produeixi aglomeració d’arribades, dels participants que vagin finalitzant la prova.
13. Tancament de la prova : Després de 60 minuts de l’arribada del primer participant,
es donarà per finalitzada la prova.
Les reclamacions es podran presentar per escrit fins a una hora després d’acabada la
mateixa.
14. Premis i diplomes : Els premis es lliuraran, aproximadament a les 20 hores, a la
zona que s’habilitarà a tal efecte, al costat de la zona d’arribada.
Hi haurà els següents premis, que no poden ser acumulables:
Trofeu als 3 primers classificats Absoluts Masculí i Femení
Trofeu als 3 primers classificats Terres de l’Ebre* Masculí i Femení
Trofeu als 3 primers classificats per categories (Sènior, +30, +40, +50 i +60).

(*) Es consideraran com a nedadors de les Terres de l’Ebre als participants
empadronats a qualsevol municipi de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera
d’Ebre i Terra Alta o que estiguin federats en algun club de les comarques esmentades
des d’almenys tres mesos abans de la competició. En cas de dubtes o reclamacions
sobre la qüestió, l’organització es reserva el dret a interpretar aquest punt. El veredicte
serà inapellable.
Grups. Els següents grups, que segueixen el criteri de les anteriors edicions de la
Baixada, únicament tenen validesa a efectes de premis per a la present prova, ja que
agrupen categories fixades a la normativa general d’aigües obertes de la FCN :
Grup Sènior : nedadors de 17 a 29 anys (nascuts dels anys 1.987 a 1.999, ambdós
inclosos)
Grup +30 : nedadors de 30 a 39 anys (nascuts els anys 1.977 a 1.986, ambdós
inclosos)
Grup +40 : nedadors de 40 a 49 anys (nascuts els anys 1.967 a 1.976, ambdós
inclosos)
Grup +50 : nedadors de 50 a 59 anys (nascuts els anys 1.957 a 1.966, ambdós
inclosos)
Grup +60 : nedadors de + de 60 anys (nascuts a l’any 1.956 i anteriors)
Les edats indicades s’han de complir dins del present any.
Els trofeus s’hauran de recollir in situ, perdent el dret sobre el mateixos un cop hagi
finalitzat l’acte d’entrega de premis.
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Tots els participants que finalitzin la prova es podran descarregar el corresponent
diploma acreditatiu de la seva participació on constarà el seu temps i posició
assolits, des de la pàgina web on van efectuar la inscripció.
15. Transports. L’organització de la prova garanteix el transport al punt de sortida per a
aquells participants que ho sollicitin amb antelació, un cop finalitzada la prova i havent
entregat els premis.
16. Varis.
L’organització es reserva el dret de suprimir o modificar qualsevol punt d’aquestes
bases que es consideri adient per al millor desenvolupament de la competició.
A banda de les normes detallades a les presents bases, són aplicables les disposicions
tècniques i reglamentàries de la Federació Catalana de Natació.
La responsabilitat de la participació és exclusiva del participant o dels pares o tutors en
el cas dels menors d’edat. Aquests últims, tot i tenir l'autorització paterna, no podran
prendre part a la prova si són nascuts amb posterioritat al 31 de desembre de 2000,
exceptuant els casos mencionats amb anterioritat al punt 3.1.
El Club Natació Tortosa, el comitè organitzador de la prova i qualsevol persona física o
jurídica que participa en l’organització i desenvolupament de la prova declina la
responsabilitat per accidents o incidents que es puguin produir abans, durant o
després de la prova.
La inscripció a la prova comporta automàticament l’acceptació de la totalitat de les
presents bases.
17. Informació addicional
Més informació a la pàgina web:
http://baixadadelrenaixemt.wixsite.com/baixadarenaixement
Es pot trobar informació d’allotjaments i llocs on menjar a Tortosa a l’enllaç següent :
http://www.tortosaturisme.cat/ca/dormir.php .
Finalment es pot trobar tota la informació relativa a la Festa del Renaixement (compta
amb els següents reconeixements: Festa declarada d’Interès Turístic Nacional, Festa
Local d’Interès Turístic de Catalunya, Placa d’Honor del Turisme de Catalunya) que es
celebra a Tortosa del 21 al 24 de juliol, a la següent adreça :
http://www.festadelrenaixement.org/ .
Us animem, un cop finalitzada la prova, a unir-vos a la festa. Val la pena!

