
Reglament de la Radikal MarBrava 

1.- ORGANITZA 
  
El Club de Natació Radikal Swim, amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell, del Club de 
Vela Calella, del Club Nàutic Llafranc, i la Federació Catalana de Natació. 
  
2.- DADES GENERALS 
  
Data: Divendres 12 i dissabte 13 d’octubre de 2018. En cas que per causes meteorològiques o 
alienes a l'organització la travessia no fos possible realitzar-la en aquesta data, ens reservem la 
possibilitat de realitzar un nou esdeveniment en la costa catalana el dissabte 20 d'octubre del 
2018, en el que exclusivament es realitzaria la travessia. 
 
2.1.- Radikal MarBrava 7.0 

- Distància aproximada: 6,8 Km. 
- Recorregut: Platja de Port Bo (Calella de Palafrugell) - Illes Formigues - Platja de Llafranc. 
- Dia: 13/10 
- Hora de sortida: 9h  
- Temps límit: 3,5 hores. 

 
2.2.- Radikal MarBrava 3.5 

- Distància aproximada: 3,5 Km. 
- Recorregut: Illes Formigues - Platja de Llafranc. 
- Dia: 13/10 
- Hora d’embarcament: 8h30 a la Platja de Llafranc. 
- Hora de sortida: 9h45 
- Temps límit: 2,5 hores. 

 
2.3.- Radikal MarBrava 1.5 

- Distància aproximada: 1,7 Km. 
- Recorregut: Platja de Port Bo (Calella de Palafrugell) - Platja de Llafranc. 
- Dia: 13/10 
- Hora de sortida: 12h30 
- Temps límit: 1,5 hores. 

 
2.4.- Radikal Relays 4x800 

- Distància aproximada: 4 voltes de 800m 
- Recorregut: Badia de Llafranc 
- Dia: 12/10 
- Hora d’inici: 12h45 
- Temps límit: 2 hores 

 
2.5.- Radikal Kids  

- Distància aproximada: 50/100/200m 
- Recorregut: Badia de Llafranc 
- Dia: 12/10 
- Hora d’inici: 11h45 

  
3.- PARTICIPANTS 
 
A les travessies 1.5, 3.5 i 7.0, podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat 
nascuda a partir del 2000 (prova recomanada per a majors de 18 anys). Els menors de 18 anys 
hauran d’aportar la llicència federativa de la Federació Catalana de Natació i autorització 
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paterna o del seu tutor per escrit en el moment de retirar el dorsal. Cap nedador menor d’edat 
podrà realitzar cap travessia de la Radikal MarBrava sense aquesta autorització signada i 
entregada a l’organització. 
  
Per les travessies Radikal MarBrava 3.5 i 7.0, l'organització recomana que tots els participants 
haurien d'haver finalitzat una travessia de 3000 metres de distància o més, o tenir un temps 
inferior a 40 min en 1500 mts en els últims dos anys. 
 
Tots els participants declaren estar en condicions físiques i psíquiques necessàries per realitzar 
la prova i accepten participar sota la seva responsabilitat. L’organització, donat la duresa de la 
prova (recorregut, temperatura de l’aigua, corrents...) recomana als participants no inscriure’s 
si no es veuen amb capacitat suficient per completar qualsevol de les travessies. 
  
4.- EQUIPACIÓ 
  
L’organització recomana la utilització de neoprens ja que la temperatura del aigua a la Costa 
Brava durant l’octubre els últims anys està entre 20 i 21 graus i les condicions marítimes poden 
fer que les travessies s’allarguin més del previst. Amb el neoprè es busca evitar hipotèrmies i 
picades de meduses. Tot i això, els participants excepcionalment podran utilitzar banyadors 
convencionals comunicant-ho prèviament a l'organització. 
Per raons de seguretat i seguiment dels participants, és necessari i obligatori l'ús del casquet 
facilitat per l'organització durant qualsevol de les travessies, així com el xip identificatiu. 
  
L'organització permetrà l'ús de rellotges o GPS aquàtics.  
 
No es podrà utilitzar cap estri de material auxiliar d’entrenament, de flotació o propulsió d’ajut 
per realitzar la prova. També queda restringit l'ús de MP3 aquàtics o similars (que impedeixin 
una correcta audició dels avisos de seguretat durant la prova). 
 
4.1.- XIP DE LLOGUER 
 
Per a tothom qui no tingui xip de cronometratge propi, podreu llogar-ne un per a la travessia 
que nedeu, que s’haurà de retornar a l’arribada. El lloguer d’aquest xip cal indicar-lo al moment 
de realitzar la inscripció i suposa un cost afegit de 2€. 
 
Per raons tècniques que tenen a veure amb el correcte cronometratge les travessies combinades 
(7.0 + 1.5 i 3.5 + 1.5), serà totalment obligatori realitzar la inscripció amb xip de lloguer. Per 
aquesta raó no es podrà escollir entre xip propi i xip de lloguer (en el preu d’inscripció ja estarà 
inclòs el servei de lloguer de xips). 
  
5.- INSCRIPCIÓ 
  
El període d’inscripció és del 23 d’abril del 2018 i finalitza el 08 d'octubre del 2018 a les 24:00h, 
sempre i quan no s'hagi arribat al límit màxim de participants establert per la organització: 

- 650 participants per la Radikal MarBrava 7.0 
- 200 participants per la Radikal MarBrava 3.5 
- 550 participants per la Radikal MarBrava 1.5 

  
Els nedadors/es que desitgin participar de la travessia hauran d’omplir el formulari d’inscripció, 
acceptar el reglament de la travessia, així com el protocol de seguretat d’aquesta. 
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La inscripció a la Radikal MarBrava és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada 
es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció 
suposa l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova. 
 
La inscripció es realitzarà a través de la plana web de Radikal Swim (www.radikalswim.com) 
omplint el formulari de registre a la web i realitzant la compra mitjançant la passarel·la de 
pagament de la botiga online, amb targeta de crèdit. La inscripció quedarà formalitzada una 
vegada fet el pagament del dret d’inscripció. 
 
La inscripció inclou: 

- Dret a participar en la Travessia 
- Assistència durant la prova 
- Avituallament durant i després de la travessia 
- Dret a participar en les activitats addicionals programades per al dissabte 12/10/2018 
- Esmorzar de divendres: xocolatada i criossants. 
- Casquet oficial de la Radikal MarBrava 2018. 
- Obsequi oficial de la Radikal MarBrava 2018: Boia Radikal Swim edició limitada. 
- Insígnia finisher. 
- Briefing de les travessies dissabte a les 19h. 
- Acompanyament dels Radikal Angels Swimmers a les travessies. 
- Servei de guarda-roba a l’arribada per als participants. 
- Dispositiu de seguretat a les travessies. 
- Servei de fisioteràpia al finalitzar les travessies. 
- Descomptes a allotjaments del municipi de Palafrugell. 
- Neteja de neoprens. 
- Assegurança de la Federació Catalana de Natació. 

 

5.1.- PREUS 
 

- Radikal MarBrava 7.0: 
49€ els primers 150 inscrits o fins el 23 de maig 
57€ entre els 151 i 300 inscrits o fins l’1 de juliol 
65€ entre els 301 fins el màxim d'inscrits o fins el tancament d’inscripcions 
 

- Radikal MarBrava 3.5: 
47€ els primers 50 inscrits o fins el 23 de maig 
53€ entre els 51 i 100 inscrits o fins l’1 de juliol 
59€ entre els 101 fins el màxim d'inscrits o fins el tancament d’inscripcions 
 

- Radikal MarBrava 1.5: 
29€ els primers 150 inscrits o fins el 23 de maig 
35€ entre els 151 i 300 inscrits o fins l’1 de juliol 
39€ entre els 301 fins el màxim d'inscrits o fins el tancament d’inscripcions 
 

- Radikal MarBrava Combinada 7.0 + 1.5: 
68€ els primers 50 inscrits o fins el 23 de maig 
79€ entre els 51 i 100 inscrits o fins l’1 de juliol 
89€ entre els 101 fins el màxim d'inscrits  
 

- Radikal MarBrava Combinada 3.5 + 1.5: 
67€ els primers 50 inscrits o fins el 23 de maig 

http://www.radikalswim.com/
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77€ entre els 51 i 100 inscrits o fins l’1 de juliol  
85€ entre els 101 fins el màxim d'inscrits o fins el tancament d’inscripcions 
 

- Radikal Relays: 
20€ per equip 
 

- Radikal Kids: 
5€ (solidaris, destinats íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona) 

 
5.2.- SERVEI D’ANUL·LACIÓ 
L'organització posarà a disposició dels participants un servei d'anul·lació individual previ 
pagament de 5€. Contractant el servei d'anul·lació d'inscripció es reintegrarà l'import de la 
inscripció en cas de no poder participar en l'activitat per qualsevol motiu personal enviant un 
email a radikal@radikalswim.com. El reintegrament de l’import es durà a terme segons els 
següents trams: 

- Fins 30 dies abans de la data de la travessia: Reintegrament del 100% de l’import. 
- Fins 10 dies abans de la data de la travessia: Reintegrament del 50% de l’import. 
- Entre 9 i 0 dies abans de la data de la travessia: No es farà cap tipus de reintegrament 

de l’import. 
 
Aquest servei d'anul·lació individual de inscripció no inclou devolucions per modificació del 
recorregut o cancel·lació de l'activitat si es produeix per causes alienes a l'organització. En cap 
cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció, incloent que per mal temps o causes 
alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la travessia. 
 
En el cas dels Radikal Relays i de Radikal Kids, no hi haurà possibilitat de fer ús del servei 
d’anul·lació. No es farà cap devolució de cap import en qualsevol d’aquestes. Cal tenir en compte 
que, com sha mencionat anteriorment, l’import de la inscripció per la Radikal Kids es destinarà 
íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona en concepte solidari). 
  
6.- CATEGORIES 
 
Les categories i edats que hi haurà en cada travessia seran les següents: 
  
CATEGORIES MASCULÍ FEMENÍ 
General 
Júniors 
Màsters + 30 
Màsters + 40 
Màsters + 50 
Màsters + 60 
Màsters + 70 

Totes les edats 
Fins 16 anys 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 69 
70 i més 

  
 * Totes les edats estaran incloses en la classificació general. 
Els anys són els complerts dins del mateix any, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 
2018.  
  
7.- MESURES DE SEGURETAT 
  
Els nedadors seran acompanyats per kayaks i embarcacions de suport. Les embarcacions de 
suport a motor respectaran en tot moment la distància de seguretat. Aquesta variarà segons 
l’estat de la mar. 

mailto:radikal@radikalswim.com


Reglament de la Radikal MarBrava 

L’organització designarà kayaks que disposaran de armilles reflectants per poder dirigir 
adequadament als nedador. 
Addicionalment, hi ha embarcacions de suport generals de cara a cobrir la seguretat de la 
travessia, així com motos d’aigua i embarcacions amb tripulació especialitzada a assistir a 
esportistes al mar. 
El nombre d’embarcacions i kayaks podrà ser modificat en funció del nombre de participants 
finals, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels nedadors. 
   
8.-  AVITUALLAMENTS 
  
L’organització facilitarà l’avituallament als participants de la Radikal MarBrava durant la 
travessia i al finalitzar aquesta. Els avituallaments estaran degudament senyalitzats per a que els 
nedadors els identifiquin amb facilitat. 
Els nedadors no podran pujar a l’embarcació per fer l’avituallament, però si que podran agafar-
se a elles per descansar. 
 
Radikal MarBrava 7.0 
El nombre màxim d’avituallaments previstos durant la travessia per l’organització és de dos, un 
situat a 2200m i l’altre a 5000m de la sortida. Segons les condicions de la mar aquests es poden 
reduir o ampliar per tal de cobrir les necessitats dels esportistes. Els nedadors/es decidireu en 
cada punt d’avituallament si realitzar o no aquest. Encara que les parades són recomanables cap 
parada és obligatòria. Es recomana fer com a mínim una parada per reposar energia als 
nedadors/es experimentats i de dos parades per a la resta de participants en la prova. 
A l’arribada hi haurà un avituallament final i zona de massatges de recuperació per un equip de 
fisioterapeutes. 
 
Radikal MarBrava 3.5 
El nombre màxim d’avituallaments previstos durant la travessia per l’organització és d’un, situat 
a 1500m de la sortida. Segons les condicions de la mar aquests es poden reduir o ampliar per tal 
de cobrir les necessitats dels esportistes. Els nedadors/es decidireu si realitzar o no aquest 
avituallament. Encara que les parades són recomanables cap parada és obligatòria. 
A l’arribada hi haurà un avituallament final i zona de massatges de recuperació per un equip de 
fisioterapeutes. 
 
Radikal MarBrava 1.5 
El nombre màxim d’avituallaments previstos durant la travessia per l’organització és d’un, situat 
a 800m de la sortida. Segons les condicions de la mar aquests es poden reduir o ampliar per tal 
de cobrir les necessitats dels esportistes. Els nedadors decidiran en cada punt d’avituallament si 
realitza o no aquest. Encara que les parades són recomanables cap parada és obligatòria.  
A l’arribada hi haurà un avituallament final i zona de massatges de recuperació per un equip de 
fisioterapeutes. 
  
9.- ARRIBADA 
  
A l’arribada, els participants lliuraran obligatòriament el distintiu d’identificació (xip blanc). 
L’organització no es fa responsable de la classificació del nedador o nedadora que arribi sense 
identificació. 
Els nedadors que es retirin ho hauran de notificar, el més aviat possible a l’organització, i caldrà 
que lliurin el xip identificador a l'organització. 
  
10.- OBLIGACIÓ A FINALITZAR EL REPTE 
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L’organització es reserva el dret a obligar a finalitzar en qualsevol travessia a qualsevol dels 
participants per garantir la seva seguretat. 
  
A continuació s’exposen alguns casos en els que membres de l’organització posaran fi a 
l’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport.  

- Empitjorament de les condicions marines que posin en perill als participants de la 
travessia. 

- Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, 
ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat 
al participant. 

- Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de l’organització, així com 
nedadors que estiguin per fora del límits de seguretat delimitats pels kayaks. 

- Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços. 
- Quan el participant superi el temps límit fitxat. 

  
El personal de les embarcacions vetllarà per la seguretat del nedadors i podrà obligar a qualsevol 
nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat. 
  
11.- MODIFICACIÓ DE LA PROVA 
  
En cas de mala mar o altres fenòmens advers (banc de meduses, corrents,...) L’organització es 
reserva el dret de canviar el trajecte de la travessia i escollir un dels trajectes alternatius ja 
seleccionats. Si no fos possible portar a terme la cursa sense posar en perill la seguretat dels 
participants, l’organització es reserva el dret de canviar l’horari d’aquesta, o a realitzar-la en una 
altre punt de la costa catalana el dissabte 20 d'octubre del 2018 o fins i tot anul·lar la travessia, 
si el dissabte 20 d'octubre les condicions tornen a ser adverses. 
  
12.- SERVEI DE TRASLLAT DE LA ROBA 
  
L’organització de la prova posa a disposició dels participants un servei de trasllat de la roba de 
Calella a Llafranc. 
En cas de pèrdua dels objectes personals dels nedadors, l‘organització no es farà responsable. 
Per aquest motiu es prega no dipositar objectes de valor a la bossa per traslladar a meta. 
  
13.- DADES PERSONALS 
  
El Club de Natació RADIKAL SWIM informa, i vostè accepta que: 
  

- Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de 
recollida de dades en la pàgina www.radikalswim.com són incorporades a un fitxer 
automàtic de caràcter personal del que es responsable Radikal Swim. 
L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és: 

o Administrar la seva participació a la Radikal MarBrava. 
o Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies 

i vídeos. 
o Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retro-

alimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar-
la. 

o Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats 
col·laboradores de Radikal Swim, així com els patrocinadors de la Radikal 
MarBrava. 

http://www.radikalswim.com/
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- Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè 
autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les 
finalitats abans esmentades a favor de Radikal Swim. 

- En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i 
executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a Radikal 
Swim, mitjançant un correu electrònic a radikal@radikalswim.com.  

  
14.- AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES 
  
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat 
per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, pel Club de Natació Radikal Swim  demana consentiment als esportistes o pares 
o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o 
els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables. 
Els esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la 
inscripció a la Radikal MarBrava que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer en fotografies 
o filmacions realitzades en les activitats organitzades pel Club de Natació RADIKAL SWIM en: 

- Pàgines web 
- Filmacions destinades a difusió pública 
- Fotografies per a revistes o publicacions i xarxes socials 
- Presentacions digitals 

mailto:radikal@radikalswim.com

