


6. TROFEOS
PREMIOS / Trofeos para os 3 primeiros de cada categoría; masculina e feminina. (SUB 12, SUB 16, ADULTOS E
VETERANOS).

Teremos tamén trofeos para os vencedores absolutos; Masculino, Feminino, Primeiro Baionés e Primeira Baionesa. 
Os premios non serán acumulables sendo os seguintes clasificados en entrar en meta despois dos vencedores 
absolutos os primeiros clasificados na súa presente categoría.

As probas realizadas son de carácter mixto.

Tamén temos premio especial para o participante máis novo e para o máis maior. Amenizaremos a entrega de 
premios co desfrute dun choripan, xentileza de Carrefour Market + Shafire food club.

Unha vez finalizadas as distintas probas realizarase unha rápida entrega de premios e un sorteo de material 
deportivo e/ou noites e ceas con aloxamentos entre todos os participantes.

7. INSCRICIÓNS
A través da plataforma www.championchipnorte.com ou fisicamente:

PAVILLÓN MUNICIPAL DE BAIONA  deportes@baiona.gal 986 356 558
DATA APERTURA INSCRICIÓNS / 1 xuño
DATA PECHE DE INSCRICIÓNS / 29 de xuño ás 12.00 h.
NÚMERO DE PRAZAS LIMITADO / por rigorosa orde de inscrición.
PREZO / 5€ a ingresar en ES20 2100 1821 6802 000000539 (LA CAIXA) / Concello de Baiona.
CONCEPTO / 12ª TRAVESÍA A nado + nome do participante.

Os participantes das categorías sub 12 e sub 16 a súa participación será gratuíta.

Enviar xustificante do ingreso acompañado da folla de inscrición nas oficinas do Pavillón de Deportes Municipal 
de Baiona ou a través do email deportes@baiona.org especificando nome do participante.

O prezo inclúe camiseta conmemorativa, seguro de accidentes e bolsa de avituallamento.

8. RECOLLIDA DE DORSAIS
Os dorsais serán entregados aos participantes o día 2 de xullo a partir das 16.00 h na Praia da Ladeira (lugar 
de saída).

Os participantes deberán recoller o seu dorsal e chip identificativo antes do inicio de cada proba e verificar a 
súa presenza e participación á organización.

Para a proba de adultos (saída Praia Ladeira ata meta) os participantes deberán do mesmo xeito que o resto 
confirmar a súa asistencia, recoller o seu dorsal e dirixirse á Praia Ladeira para dar saída, alí terán a 
posibilidade de entregar as súas pertenzas  no “servizo de garda roupas” á organización que llas traerán de 
volta á zona de meta para que as poidan recoller.

Podedes ducharvos e cambiarvos nas instalacións do pavillón municipal de Baiona.

1. ORGANIZACIÓN
EXCMO. CONCELLO DE BAIONA · CONCELLERÍA DE DEPORTES e ACTIVIDADES MARÍTIMAS

2. PATROCINIO E COLABORACIÓN
CARREFOUR MARKET SABARIS  COCACOLA
ARENA      PARADOR CONDE DE GONDOMAR
MRCYB      SHAFIRE BEACH CLUB & FOOD
PROTECCIÓN CIVIL VAL MIÑOR  GALICIA ACTIVA
CAIXABANK     VAL MIÑOR  TV
CHAMPIONCHIP NORTE
 

3. CALENDARIO
DATA EVENTO  2 XULLO DE 2022

LUGAR DO EVENTO PRAIA LADEIRA

PROBAS   SUB 12 MIXTO (2010 - 2014)  17.00 h 100 metros
    SUB 16 MIXTO (2006 - 2009)  17.15  h 500 metros
    ADULTOS MIXTO (1983 - 2005)  18.00 h 2000 metros 
    VETERANOS (+1982)   18.00 h 2000 metros
    ENTREGA DE PREMIOS)    19.30 h       
    (CHORIZADA CARREFOUR +  SHAFIRE FOOD CLUB)

4. MODALIDADE DA PROBA
Proba de carácter mixto competindo ambos sexos ao mesmo tempo e eminentemente popular, primando os 
valores sociais e ociosos antes que o competitivo.

5. CATEGORÍAS
Establécense as seguintes categorías:

A) SUB 12 (anos 2010 - 2014 masculino e feminino).
B) SUB 16 (anos 2006 - 2009 masculinos e femininos).
C) ADULTOS (anos 1983 - 2005 masculinos e femininos).
D) VETERANOS (desde 1982 masculinos e femininos).
E) CATEGORÍAS DE LOCAIS (masculinos e femininos – censados en Baiona desde o ano anterior ao 
desenvolvemento do evento e actualmente censado).
F) TROFEO AO MÁIS NOVO PARTICIPANTE E AO MÁIS MAIOR de todas as probas que finalicen evento con 
todas as súas características.
G) TROFEOS POR EQUIPOS (só para participantes en categoría de adultos e veteranos). Computarase polos 
puntos conseguidos pola suma dos compoñentes do mesmo sendo como mínimo de 1 membro e máximo 5, 
alcanzando tantos puntos como participantes quedasen por detrás de cada posición na clasificación absoluta 
da travesía de adultos. Os membros femininos suman dobre a súa puntuación.

A idade mínima para participar establécese nos 8 anos (2014). Os participantes menores de idade requiren 
dunha autorización dun titor responsable para a súa inscrición.

9. EQUIPAMENTO
Gorro que entrega a organización (obrigatorio) e Neopreno (opcional).

Obrigatorio levar o dorsal que entrega a organización nun lugar visible para o control e rexistro de clasificacións
(será motivo de descualificación o non presentar o mesmo en liña de meta).

10. CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS
DESCRICIÓN DO PERCORRIDO (ACHÉGASE MAPA DESCRITIVO)
Como é obvio, é obrigatorio realizar os percorridos sinalizados en cada unha das categorías, incluíndo os xiros 
sobre as boias tal e como sinalan os planing de cada unha das distancias, aqueles que así non o realicen 
deberán volver e realizalo correctamente se non queren ser descualificados polos xuíces de mar que nos  
informarán de todas as incidencias.

MOI IMPORTANTE!
Teremos cronometraxe oficial a través de ChampionChipNorte, sendo totalmente obrigatorio participar co chip 
que fai entrega a organización así como a súa devolución ao final do evento.

MATERIAL QUE SE ENTREGA
A todos os participantes a organización fará entrega de: gorro de participación obrigatorio con número de 
dorsal, bolsa de avituallamento á chegada, bebida, dorsal para identificar bolsa de gardarroupas e camiseta  
conmemorativa do evento.

11. CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
Todo participante deberá ser consciente da dureza e esixencia física do percorrido presentando un nivel de 
preparación física e de adestramento que lle permita realizar o mesmo con garantías e unha vez que tramita a 
inscrición no mesmo faio de carácter voluntario e exime aos organizadores de responsabilidade algunha pola 
súa participación voluntaria asumindo os riscos propios que o presente evento esixe. 

Dereitos de Imaxe. A aceptación da presente normativa inclúe a autorización por parte da organización da 
utilización de imaxes para a promoción e difusión do evento.

12 . SUSPENSIÓN DA PROBA
A organización establecerá e decidirá se as condicións son as adecuadas para o desenvolvemento do evento 
podendo decidir a súa suspensión no caso de que as garantías de seguridade non se vexan as adecuadas.
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INSCRICIÓNS ABERTAS ATA O 29 DE XUÑO ÁS 12.00 H
WWW.CHAMPIONCHIPNORTE.COM | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

PARA FORMALIZAR ESTA INSCRICIÓN

Debe efectuar antes do 29 de xuño ás 12.00 h. da mañá o pago de 5€ [adultos e veteranos]
1/ WWW.CHAMPIONCHIPNORTE.COM
2/ Fisicamente no Pavillón Municipal de Deportes, en metálico, con tarxeta de crédito ou mediante transferencia bancaria no seguinte nº de conta 
ES20 2100 1821 6802 0000 0539 [La Caixa], Concepto XII Travesía a nado + nome do participante. Unha vez efectuado o ingreso enviar por fax , 
e-mail ou en man o xustificante da operación, xunto con esta ficha debidamente cuberta. 

+ RECIBIRÁN TROFEO
· Os 3 primeiros de cada categoría (SUB 12, SUB 16, ADULTOS e VETERANOS (MASCULINO e FEMENINOS))
· Campión MASCULINO e FEMENINO, CAMPIÓN DE BAIONA MASCULINO e FEMENINO.

+ INFORMACIÓN
PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES   986 356 558
      deportes@baiona.gal

De acordo co establecido na lei orgánica 15/1999 de datos de carácter persoal, os seus datos serán incorporados a un ficheiro cuxos responsables son SERVIOCIO S.L. con domicilio en 
c/Vázquez de Parga nº 5 2° 15100 Carballo (A Coruña) e o Concello de Baiona, Rúa Lorenzo da Carreira, 17 (C.1.F. P3600300 B). Poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e no seu caso oposición, dirixindo solicitude asinada por escrito, e achegando fotocopia do DNI, á sede de Serviocio ou ao Concello de Baiona. A participación pode supoñer 
a obtención de imaxes e a súa difusión incluíndo páxinas web corporativas de ambas as entidades. Así mesmo informamos que os seus datos poderán ser comunicados a compañías 
aseguradoras, administracións públicas e outros terceiros cando sexa estritamente necesario e así se autorice nunha norma con rango de lei.

DATOS DO PARTICIPANTE.

NOME E APELIDOS

DATA DE NACEMENTO    SEXO  HOME  MULLER

D.N.I.       TELF.

LOCALIDADE      MAIL

FEDERADO  SI NON   CENSADO EN BAIONA SI NON

CAMISETA.  XXL    XL           L           M   S       XS  1O-12

CATEGORÍAS. Marca a categoría na que participas

 

PARTICIPO NA “XII TRAVESÍA A NADO 2022” no Concello de Baiona o 
próximo Sábado 02 de xullo de 2022  ás 17.00 h aceptando a súa normativa.
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