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BANYOLES 2021

DIA DE CELEBRACIÓ:
Diumenge 19 de setembre

UBICACIÓ / LLOC:
Club Natació Banyoles (Estany de Banyoles)

TOTAL ESPORTISTES:
La participació està oberta a tots/es els esportistes del Club, tant la secció de Natació, Natació Màster, Natació Adaptada, i de la secció de Waterpolo. En aquest link trobareu el formulari d’inscripcions del CNSF o al
mail que us hem enviat.
Pels esportistes del Club (TOTS): https://forms.gle/4Wex43cGzkKho5nx6
Per familiars d’esportistes (NOMÉS AUTOCAR): https://forms.gle/XTQNrGxyiyPea4346

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:
Els responsables de grup seran els nostres tècnics: Juan Carlos Quevedo, Saül Ferron, Rubén Martínez,
Adrià González, Fran Torres, i els ajudants que aniran en tot moment amb els esportistes i als que podeu
dirigir-vos per qualsevol tema que sigui important transmetre o informar.

CONVOCATÒRIA:
Els esportistes queden convocats a la Plaça de l’Estació a les 07:00h del diumenge dia 19 de setembre.
Els esportistes que no vingin en autocar, queden convocats a les intal·lacions del Club Natació Banyoles a
les 9:00 hores del diumenge dia 19 de Setembre. (Però preferim que vinguin tots junts en autocar).

DINARS:
El Club posarà una cara corporativa com a punt de reunió del CNSF durant i després de la Travessia, en la
que podem fer el dinar tots junts i en forma de “pícnic” en que cada esportista portarà el seu àpat.
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COMPETICIÓ
Seguint les normatives del Club Natació Banyoles:
- Travessia menor 1.000m Masculins i Femenins (2009-2010) a les 10.30 hores
- Travessia Major 2.115m Femenina a les 11.30 hores (2008 i majors)
- Travessia Major 2.115m Masculina a les 12.30 hores (2008 i majors)
En aquest enllaç trobareu informació i normatives de la travessia:
https://cnbanyoles.cat/competicions/travessia-de-lestany-de-banyoles/.
Les inscripcions a la Travessia les realitzarà el Club de forma grupal i el cost de les inscripcions serà unitària
de 7,00 euros que també es girarà amb el rebut ordinari del mes d’octbre.

TRANSPORT I DESPLAÇAMETS
El Club posarà autocar pel desplaçament a Banyoles per tal de potenciar i animar a la participació dels
esportistes i families que podran anar tots junts com un acte esportiu i social del Club, per tant, les famílies
també podran venir amb els esportistes a l’autocar. (Les plaçes d’esportistes estan garantides
SEMPRE i la dels familiars dependrà del volum d’inscripcions, seguint l’ordre de peticions del formulari)
En el cas de que no quedessin plaçes disponibles pels famliars inscrits (per ordre de demanda) es comunicaria el dilluns dia 13 de setembre.
- El preu de l’autocar per esportistes inscrits a la Travessia serà de 4,00 euros
- El preu de l’autocar per familiars serà de 9,00 euros
El cobrament dels imports descrits es realitzarà amb la quota regular del mes d’octubre a TOTS els inscrits que
tinguin ocupada una plaça a l’autocar.
Com a definició de concepte de Club, els esportistes que hagin reservat plaça, hauran de tornar de forma
obligatòria i amb tots els seus companys/es i tècnics amb l’autocar i sortida aproximada des de Banyoles serà
a les 17h (previsió d’arribada a sant Feliu a les 19h).
Un tècnic o responsable del Club portarà un vehicle per garantir qualsevol situació sobrevinguda que pugui
succeir.
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