
  



 

El diumenge 8 de juliol, la platja de Palma (Balneari 10), acollirà el  
VI Campionat de Baleares d’Aigües Obertes · V Travessa Popular El Corte Inglés 

   
El Campionat de Balears de llarga distància cobrirà un recorregut de 500 m per la categoria 

benjamí, 1.500 m per la categoria aleví i de 3.000 m per a la resta de categories, a més tornarà 
a ser Open, es a dir, obert a nedadors d’altres comunitats autònomes 

 
La platja de Palma serà un altre cop, la seu del Campionat Balear d’Aigües Obertes 2018 i de les proves 
corresponents a la Travessa Popular El Corte Inglés, una prova que es consolida com una de les més 
populars en aquesta modalitat i que, malgrat no ser competitiva, destaca pel gran nivell dels nedadors i 
nedadores que hi participen.  
 
La Federació Balear de Natació i Unisport Consulting, organitzadors de la prova, esperen comptar amb la 
participació de més de 400 nedadors en les dues distàncies que es presenten: 3.000 i 1.500 metres, a més 
de la presència dels millors nedadors de les Illes, que competiran al Campionat de Balears. 
 
El Corte Inglés, patrocinador principal de l’esdeveniment, tornarà obsequiar amb un premi especial de 
200 € per al club amb més participació. 

A l’edició d’enguany, la distància de 1.500 m serà una prova adaptada a persones amb diversitat 
funcional, que també podran participar a la distància de  500 m, gràcies al recolzament del Consell de 
Mallorca que, a través de la seva programació i del desenvolupament d’activitats esportives, col·laboren, 
com és en aquest cas, amb institucions i entitats esportives de Mallorca, ajudant així a afavorir l’atenció a 
la diversitat i garantint d’aquesta manera que tothom pugui tenir accés a  l’esport.  
 
A més, la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, amb la intenció de contribuir al foment d’una 
especialitat esportiva com és la natació en aigües obertes, col·labora amb l’organització de la III Travessa 
Escolar  “JUGAM. Posa valors a l’esport”, de la mà del programa JUGAM, a través del qual ofereixen els 
recursos necessaris perquè l’esport esdevingui una eina que, utilitzada de forma adequada i amb una clara 
intencionalitat educativa, promogui els valors personals i socials que acompanyen la pràctica esportiva. 
 
La  III Travessa Escolar “JUGAM. Posa valors a l’esport”, està dirigida a nins i nines nascuts entre 2004 i 
2011, que cobriran una distància de 500 metres. Tots els participants en aquesta travessa infantil  rebran 
una medalla de finisher. 
 
Les inscripcions es poden fer a través del web www.sportmaniacsbaleares.com fins el dia 5 de juliol 
amb un preu de 15 € les distàncies de 3.000 i 1.500 m. Les inscripcions infantils i de les persones amb 
diversitat funcional costen 5 €. Les inscripcions presencials es fan a la platja, diumenge, 8 de juliol, de les 
8.15 h fins a una hora abans de la sortida. Diumenge inscriure’s costa 25 €. 
 
 
 



 

DISTÀNCIES, HORARIS I PREUS 

V TRAVESSA POPULAR EL CORTE INGLÉS (federats i no federats) 

Travessa Popular 1.500 m    Sortida a les 10.05 h    15 € 

Travessa Popular Llarga Distància 3.000 m  Sortida a les 10.50 h   15 € 

Travessa Adaptada 1.500 m    Sortida a les 10.05 h      5 € 

Travessa Adaptada 500 m    Sortida a les 11.05 h     5 € 

 

III TRAVESSA ESCOLAR 

 «JUGAM. POSA VALORS A L’ESPORT» 

Travessa 500 m (infants nascuts entre 2004 i 2011) Sortida a les 11.05 h     5 € 

 

VI CAMPIONAT BALEARS AIGÜES OBERTES I OPEN  

Categoria Benjamí (500 m)    Sortida a les 11.00 h     5 € 

Categoria Aleví (1.500 m)    Sortida a les 10.00 h   15 € 

Resta de categories i Open (3.000 m)   Sortida a les 10:45 h   15 € 

Participació exclusiva per a nedadors federats de les Illes Balears i federats d’altres comunitats 

autònomes 

Més informació a fbn@fbnatacion.org o al web www.fbnatacion.org 

                       

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

• El Campionat de Balears i Open es regeix per la normativa de la Federació Balear de Natació. 

• A les travesses populars de 3.000 i 1.500 m s’estableixen categories per edat i absolutes (femenina i 

masculina) a les dues distàncies: 

- Nascuts en els anys 2005-2006 (masculina i femenina), només poden participar en la travessa 
popular 1.500 m 

- Nascuts en els anys 2003-2004 (masculina i femenina), només poden participar en la travessa 
popular 1.500 m 

- Nascuts en els anys 1983-2002 (masculina i femenina) 
- Nascuts en els anys 1963-1982 (masculina i femenina) 
- Nascuts en l’any 1962 i anteriors (masculina i femenina) 

 

• Les travesses adaptades són aptes per persones amb diversitat funcional. S’estableixen la 
categoria absoluta masculina i femenina. 

• La travessa escolar 500 m no té classificació. Totes les persones participants que arriben a meta 
reben una medalla. 

• Es lliuren els trofeus als 1r, 2n i 3r classificats, masculí i femení, absoluts de cada una de les 
distàncies. 

• Es lliuren les medalles als 1r, 2n i 3r classificats, masculí i femení, de cada una de les 
categories per edat.  
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• Es lliuren els trofeus als 1r, 2n i 3r classificats, masculí i femení, absoluts de les dues 
travesses adaptades. 

• El diploma amb el resultat per als participants que finalitzen les competicions es podrà descarregar 
del web d’sportmaniacsbaleares.com. 

• Les inscripcions es poden fer fins al 5 de juliol, a les 24 h, a través del web 
www.sportmaniacsbaleares.com. Hi haurà inscripcions presencials a la platja, el dia de les proves, 
8 de juliol, de les 8.15 h fins a una hora abans de la sortida. Diumenge inscriure’s costa 25 €. 

• La confirmació de la inscripció i el lliurament de la gorra de natació, que és necessària per poder 
participar, es fa el 8 de juliol, a la platja, de les 8.15 h fins a mitja hora abans de la carrera en la 
qual es participa.  

• S’obsequien totes les persones participants amb una samarreta. 

• S’assigna un premi especial de 200 € per al club amb més participació. És imprescindible anotar 
el club en el moment de fer la inscripció al web. 

• Quan finalitza la prova, totes les persones participants tenen a la seva disposició aigua i refrescs;  
també s’habilita consigna. 

• Per participar és imprescindible que: 
- La persona participant assumeixi sota la seva responsabilitat la participació en la prova i el propi risc; 

en el moment d’inscriure’s ha de manifestar trobar-se físicament apte per a la prova. L’organització 
no es fa responsable dels mals que pugui sofrir el nedador per negligència pròpia.  

- En el moment d’inscriure’s en línia el participant accepti les condicions de participació i el reglament 
de la prova. 

- Les persones participants menors de 18 anys han de portar l’autorització de menors en paper, 
signada pel pare/mare/tutor i l’han de lliurar quan recullen el dorsal. Aquest document es pot 
descarregar en el web www.sportmaniacsbaleares.com  

- Tots els participants estan coberts amb una assegurança d’accidents. 
- No es pot participar amb cap accessori (excepte ulleres o careta). No es permet l’ús de tub. 

 

 

INSTAL·LACIONS 
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RECORREGUTS 

1.500 M. 

→ 10.00 h Campionat Balears Aleví 1.500 m 

→ 10.05 h sortida Travessa Popular  1.500 m  i adaptada 

• Canal de compensació (250 m) 

• 1 volta de 1.000 m. 

• Canal de compensació (250 m) 

• Duració aproximada: 35 min. 

 

 
 
 
 

3.000 M. 
 
→ 10.40 h Campionat Balears i Open llarga distància 3.000 m 

→ 10.50 h sortida Travessa Popular  3.000 m   

 
• Canal de compensació (250 m) 

• 2 Voltes de 1.250m. 

• Canal de compensació (250 m) 

• Duració aproximada: 1h. 

 
 



 
 
 
 

500 M. 
 
→ 11.00 h Campionat Balears Benjamí 500 m 

→ 11.05 h sortida III Travessa Escolar “Jugam. Posa valors a l’esport” y Travesa Adaptada 500 m 
 

 

 

  
-  1 Volta de 500 m 
 
-  Duració aproximada: 15 minuts. 
 

 
 



 

SEGURETAT 

 
El dispositiu de seguretat previst per l’organització comptarà amb:  

 

• 1 ambulància. 

• 2 zodíacs. 

• 1 zodíac amb metge. 

• 6 canoes. 

• 4 Motos d’aigua. 

 

PATROCINAT PER 

 

 

 

 

 

HI COL·LABOREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZA 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AguasAbiertasTravesiaPopularElCorteIngles/ 
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