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BAIXADA DEL RENAIXEMENT 
DE XERTA A TORTOSA 

 

20ª Baixada del Renaixement 
 nedant pel riu Ebre de Xerta a Tortosa 

.                           

.                                            

 
 

BASES DE LA COMPETICIÓ 

1. DATA 
La prova tindrà lloc el dissabte dia 23 de juliol de 2022 (dissabte de les festes del 
Renaixement de Tortosa i festes majors de Xerta). La sortida es donarà a les 15:30h. 

2. DISTÀNCIA 
La distància de la prova és de 12.522 m. De l’embarcador de Xerta a l’embarcador Tortosa. 

3. INSCRIPCIONS  

3.1 Participants. Poden participar totes les persones nascudes a partir l’any 2006 (que 
compleixin els 16 anys durant l’any 2022). 

3.2 Nombre. Només s’admetran les 280 primeres inscripcions. (L’organització es reserva el 
dret de modificar la xifra indicada si ho considera oportú). 

3.3 Termini.  Des de l’obertura fins al 21/07/2021 a les 23:59h o assoliment del nombre 
màxim de participants. No s’acceptaran inscripcions passada aquesta data. 

3.4 Import. El preu de la inscripció és de 35€. 

3.5 Formalització de les inscripcions. Les inscripcions seran individuals, es realitzaran de 
forma on-line, a través de la web inscripcions.cat, al web de la travessia hi ha l’enllaç que us 
redirigirà al formulari.  
S’haurà de complimentar de forma obligatòria les següents dades:  

DADES PERSONALS 
• Cognoms  
• Nom  
• Gènere (Masculí o Femení) 
• Data de naixement 
• DNI/NIE o Passaport 

 
DADES CONTACTE 
• Correu electrònic  
• Telèfon de contacte 
• Telèfon de contacte en cas d’emergència 

DADES CLASSIFICATÒRIES 
• Indicació d’estar o no estar federat a la 

FCN 
• Número id RFEN per als federats 
• Club al que pertany 
• Indicació d’estar empadronat a les Terres 

de l’Ebre (a efectes de premi local) 
 

ALTRES DADES 
• Talla de samarreta 
• Contractació d’autocar per desplaçament 

fins a la sortida 
 

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, sent 
desqualificat en cas de produir-se. 
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3.6 Pagament. Es gestionarà a continuació de la inscripció. Un cop verificat el pagament 
s’inclourà el nom del participant a la llista oficial d’inscrits.  

3.7 Gratuïtat i descomptes.  
- 50% descompte: Socis del Club natació Tortosa amb una antiguitat superior a 5 anys. 
 
- Gratuïtat: Esportistes federats pel CN Tortosa durant la temporada vigent ’21-’22  

       Persones que guanyin els sorteigs realitzats per l’organització mitjançant les 
xarxes socials i que sol·licitin el premi*. 

* Les inscripcions sortejades són nominals i intransferibles excepte en el supòsit que un guanyador/a del sorteig ja hagi fet 
efectiva la inscripció on es permetrà que utilitzi el premi amb un altre nom. En cap cas se li retornarà l’import de la inscripció ja 
realitzada. 

3.8  Drets d’inscripció. El pagament de la inscripció dóna dret al nadador a: 
- Realització de la XX Baixada del Renaixement. 
- Repartiment de dorsal. 
- Cronometratge amb xip electrònic i supervisió dels àrbitres del Comitè català de la FCN. 
- Avituallament abans, durant i després de la prova. 
- Bossa del nadador amb obsequis de l’organització i patrocinadors. 
- Control de la prova amb professionals de l’àmbit de la salut (Metges, primers auxilis i 
socorristes) 
- Utilització de les dutxes al finalitzar la prova. 
- Assegurança d’accident durant la prova. 

4. CANVIS, BAIXES I ANUL·LACIONS.  
Els participants inscrits es podran donar de baixa fins al dia 15 de juliol realitzant el tràmit a 
través del web inscripcions.cat. Es retornarà el 50% de l’import de la inscripció.  
S’acceptaran canvis d’inscripció fins al dia del tancament (21 de juliol) previ pagament de 5€, 
per despeses de gestió, enviant un correu electrònic a baixadadelrenaixement@gmail.com. 
Es demanarà emplenar un formulari, amb les dades de la persona que causa baixa i el motiu 
i les dades del nou participant. 
En el cas que per inclemències del temps o per qualsevol altra raó l’organització no pugui 
garantir la seguretat dels participants durant la prova i es vegi obligada a la suspensió 
d’aquesta es garanteix el retorn del 70% de l’import de la prova. 

5. RECOLLIDA DORSALS I MARCATGE 
- Hora: De les 13:30h i fins a les 15:00h es realitzarà el marcatge del dorsal i l’entrega de la 
bossa amb el xip, samarreta, casquet oficial (d’ús obligatori per facilitar la identificació i 
visibilitat dels participants) i polsera tyvek.  
- Lloc: A l’embarcador de Xerta, punt de sortida de la prova. 
- Procediment: El participant acreditarà 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, 
identificar-se tots ells, i entregar el document d’autorització a la participació en cas que no 
l’hagin enviat en anterioritat a baixadadelrenaixement@gmail.com, fent-se responsables de 
qualsevol incident que pugui sorgir durant tot el transcurs de la prova. 
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6. INDUMENTÀRIA.  
Tots els banyadors utilitzats en aquesta prova han d’estar validats per la FINA, d’acord amb 
les regles i procediments establerts en el document FRSA. 
Només es podrà utilitzar un sol banyador, que podrà ser d’una o dues peces. 
Amb una temperatura de l’aigua igual o superior als 20ºC només es permetrà l’ús de 
banyador tèxtil, no podrà cobrir el coll, no s’estendrà més enllà de les espatlles ni per sota 
dels turmells.  
En cas que la temperatura sigui inferior a 20ºC els participants podran utilitzar banyadors 
tèrmics sempre que compleixin no s’estenguin més enllà del coll, canells i turmells. 
No s’autoritzarà a participar a cap nedador amb banyadors que no compleixin els requisits 
establerts en relació a la forma establerta i materials aprovats per la FRSA. 
No es permet l’ús de cap instrument que faciliti nedar, com aletes o manoples, o ajudi a la 
flotabilitat del participant. 
En cas de dubte s’haurà de consultar als jutges presents que seran els que 
autoritzaran o no la seva utilització. 

*Aclariment. La normativa FINA no permet l’ús de rellotges, polseres o altres complements amb els que un nedador pugui 
enganxar-se amb elements externs o pugui ferir altres participants amb ells. Tampoc l’ús de bandes Tape. 

7. TRASLLAT DE PERTINENCES. 
El participant que ho desitgi podrà deixar les seves pertinences dintre la seva pròpia bossa 
(una única bossa) enganxant, en un lloc visible, la polsera tyvek amb el número de dorsal que 
se li facilitarà. Es recollirà a l’arribada després de retornar el xip. 
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. LA CURSA. 
8.1 Briefing.  

A les 15:10, un cop tots els participants disposin del seu dorsal es portarà a terme una 
petita sessió informativa per remarcar els detalls més pràctics de la travessia. Hi haurà un 
plànol del recorregut i gràfics informatius penjats en punts visibles de l’espai 

8.2 La sortida. 
Es donaran dos sortides separant els esportistes federats (participants al circuit català 
d’aigües obertes) dels no-federats. Amb una diferència prudencial entre uns i altres. 
El procediment de la sortida serà el següent. 
- Els nedadors passaran per davant del control dels àrbitres, i es situaran als nivells inferiors 
de la part esquerra de l’embarcador. 
- El Jutge en cap realitzarà un primer senyal sonor per indicar a tots els participants que es 
llencin a l’aigua. 
- Quan els nedadors estiguin situats format una línia recta entre el jutge en cap i el jutge de 
sortides, aquest últim donarà el preparats i un senyal sonor que indicarà l’inici de la cursa. 
Es repetirà el procediment amb el següent grup. 

8.3 La prova.  
El cronometratge de la prova s’efectuarà mitjançant el xip electrònic, que es col·locarà al 
turmell i estarà supervisada pels jutges del comitè català d’àrbitres de la FCN. 
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8.4 Assistència sanitària.  
Hi haurà assistència durant el transcurs de la prova amb metges, sanitaris i socorristes en 
diferents embarcacions degudament senyalitzades, i la presencia permanent d’un vehicle 
medicalitzat amb el corresponent personal sanitari. 

8.5 Avituallament.  
Al llarg del recorregut les embarcacions a motor disposaran d’aigua per tots el participants 
que els hi demanin. Els participants són lliures de beure gels energètics sempre que els hi 
subministrin els acompanyants en canoa i no llencin residus al riu*. Per major suport al llarg 
de la prova s’aconsella tenir un acompanyant en canoa. 
*Aquest comportament incívic comportarà la desqualificació automàtica, obligant al nadador a deixar de nadar i pujar a 
l’embarcació a motor que l’hagi observat.   

8.6 Arribada. 
L’arribada estarà situada en un embarcador flotant, degudament delimitada amb un canal 
d’entrada i senyalitzada en un arc. El nedador haurà de sortir de l’aigua i passar per sobre 
del lector perquè detecti el xip i quedi registrada la seva arribada i temps assolit. 
Un cop hagi sortit de l’aigua el participant retornarà el xip electrònic als membres de 
l’organització i aquests li retornaran la bossa dipositada a la sortida. 
En cas de que un participant no retorni el xip haurà d’abonar la quantitat de 10€ en 
concepte de reposició del xip. 

8.7 Tancament de la prova. Independentment del que digui la normativa d’aigües obertes es 
procedirà a treure els nedadors de l’aigua transcorregudes 3h de l’inici de la travessia.   
Les reclamacions es podran presentar per escrit fins a 30min després d’acabada la mateixa. 

9. ESPAI D’ARRIBADA. 
Aquest espai estarà habilitat per una zona amb taules amb menjar i beure i un altra amb les 
dutxes i vestuaris per canviar-se.  

10.  INFORMACIÓ DELS RESULTATS. 
Es podran veure els resultats de la travessa a la mateixa web on es realitza la inscripció i al 
web oficial de la baixada del renaixement a posteriori. Els resultats s’actualitzaran 
simultàniament amb l’arribada del participants al web inscripcions.cat 

11.  PREMIS I DIPLOMES. 
Els premis es lliuraran després del tancament de la prova. Aquesta prova forma part del CC 
Travessies de la FCN i puntuaran a tal efecte tots els participants amb llicència de la FCN que 
es distingiran amb un casquet diferent durant la prova. Aquesta classificació no afecta els 
trofeus de la travessia. Hi haurà els següents premis, que sí 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, +60 i +70) 
- Premi especial al guanyador i guanyadora de la prova. 
- Premi especial per batre el rècord de la prova. 
- Trofeu al club amb major participació  

(*) 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 inapel·lable.  
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11.1 Categories.  Les següents categories únicament tenen validesa a efectes de premis 
per a la present prova. 
Grup Sènior : nedadors de 29 anys o menys (nascuts l’any 1993 i posteriors) 
Grup +30 : nedadors de 30 a 39 anys (nascuts els anys 1983 a 1992, ambdós inclosos) 
Grup +40 : nedadors de 40 a 49 anys (nascuts els anys 1973 a 1982, ambdós inclosos) 
Grup +50 : nedadors de 50 a 59 anys (nascuts els anys 1963 a 1972, ambdós inclosos) 
Grup +60 : nedadors de 60 a 69 anys (nascuts els anys 1953 a 1962, ambdós inclosos) 
Grup +70 : nedadors de + de 70 anys (nascuts l’any 1952 i anteriors) 
Es considera de la categoria el nadador que compleix l’edat dintre del mateix any natural. 
Els trofeus s’hauran de recollir in situ, perdent el dret sobre el mateixos un cop hagi finalitzat 
l’acte d’entrega de premis. 
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. 

12.  TRANSPORTS.  
L’organització tramitarà la gestió de contractació d’un autocar que desplaçarà de Tortosa a 
Xerta aquells participants que ho sol·licitin en el moment de fer la inscripció.  
El servei té un cost de 5€. Que es sumarà al preu de la inscripció i es gestionarà després 
d’emplenar tot el formulari.  
El punt de trobada serà el Passeig de Ribera, davant l’espai d’arribada. L’autocar sortirà a les 
13:00h, pel que es prega als participants que hagin sol·licitat el servei la màxima puntualitat. 
Donades les repercussions organitzatives que pot suposar el retràs de l’autocar, un cop 
sigui l’hora estipulada aquest sortirà, sense esperar a cap participant que arribi 
amb retard.  
L’autocar només realitza el trajecte fins al punt d’inici de la prova, no restarà esperant fins 
a que es doni la sortida, pel que els acompanyants hauran d’anar amb transport propi i/o 
realitzar la baixada amb piragua. 

13.  ACCEPTACIÓ BASES I DRETS D’IMATGE. 
La inscripció a la prova comporta automàticament l’acceptació de la totalitat de les presents 
bases. 
Amb la inscripció es cedeixen els drets d’imatge al comitè organitzador i al Club Natació 
Tortosa. Podran trobar les fotografies de la prova a la pàgina web 
http://baixadadelrenaixent.wixsite.com/baixadarenaixement. Així mateix, les imatges podran 
ser utilitzades com a publicitat per a futures edicions i d’altres fins que des de l’organització 
es considerin adients. 

14. 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.  
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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 travessa declina la 
responsabilitat per accidents o incidents que es puguin produir abans, durant o després de la 
prova. 
 

15.  INFORMACIÓ ADDICIONAL. 
Enllaços als reglaments d’aigües obertes: 
  Català: 
https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/163/Reglament%20FINA%20Aig%C3%
BCes%20Obertes%202017-2021%20-%20CATAL%C3%80/pdf 
  Castellà: 
https://cdn.leverade.com/files/aB1xM6XLGW.pdf 
 
Enllaç pàgina web esdeveniment: 

http://baixadadelrenaixemt.wixsite.com/baixadarenaixement 
 
Es pot trobar informació d’allotjaments i llocs on menjar a Tortosa a l’enllaç següent :  

https://www.tortosaturisme.cat/. 
 
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 22 al 25 de juliol, a la 
següent adreça :   

http://www.festadelrenaixement.cat/ 
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