XII CIRCUITO GALEGO DE AUGAS ABERTAS
9ª TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE BOIRO
REGULAMENTO
ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo do Club Natación Boiro, Concello de Boiro e Federación
Galega de Natación. Rexerase polo presente regulamento e normas da
Federación Española de de Natación.

DATA, HORA E LUGAR
Sábado 15 de agosto as 17:30 horas. Porto deportivo de Cabo de Cruz.

CATEGORÍAS
MACULINA E FEMENINA
A. Nados no ano 2002 e posteriores.
B. Nados entre os anos 2001 e 1997( ámbolos incluídos).
C. Nados entre os anos 1996 e 1970 (ámbolos incluídos).
D. Nados do ano 1969 e anteriores.
E. Nados no ano 1993 e anteriores.
F. Nados no ano 1994 e posteriores.
PERCORRIDO
LONGO: 2500 metros, para as categorías E e F ( 2 voltas ó circuíto).
CURTO: 1250 metros, para as categorías A, B, C e D ( 1 volta ó
circuíto)
O plano está ó final do documento.
INSCRICIÓNS
Poderán facerse no enlace http://fegan.fegan.org/travesias/
Data limite dia 13 de agosto as 13 horas.

Correo de información:

clubnatacionboiro@yahoo.es

PREMIOS.
Trofeos para os 3 primeiros clasificados de cada categoría.

Trofeo para o 1 Boirense de cada circuíto.
Trofeo para os nadadores de mais e menos idade.
SEGURIDADE
Na travesía contarase ca colaboración de Protección Civil,
embarcacións do Club Náutico, Club de Remo e Club de Piragüismo
locais, coordinados pola Garda Civil do mar.
NOTA
Os menores de idade non federados terán que entregar autorización
asinada polos país/titores.
TRAXES DE BAÑO
Rexerase po-la normativa de augas abertas. Autorizase o uso do
neopreno ós participantes que non queiran acadar premio.
FINAL
A inscrición supón acatar o presente regulamento.

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPACIÓN
PARA MENORES DE IDADE
Don/a _________________________________________ con DNI ____________________
dou meu consentimento para que o meu fillo/a _____________________________
___________________________________________ de _______ anos de idade, poida
participar na travesía 9ª Travesía a Nado Concello de Boiro, que se celebrará
o sábado 15 de agosto as 17:30 horas no concello de Boiro.

Asdo.: ______________________________________

En ______________ a ____ de __________ de 20___.

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, informámoslle que os seus Datos Persoais, incluídos
nun ficheiro creado por e baixo a responsabilidade da entidade
organizadora, serán utilizados para realizar unha correcta xestión da
súa relación coa mesma e ofrecerlle información actualizada
relacionada coa súa actividade deportiva. Se o desexa, poderá
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición,
remitindo un escrito á entidade organizadora.

PERCORRIDO

