
 

 

 



24 HORES NATACIÓ TORÍS 

    Els dies 30 i 31 de juliol , es cel.lebraran le s 24 hores de natació a la Piscina 

Raimon Soria de Toris, organitzades pel CLUB TRIESP ORT DE TORÍS 

OBJECTIUS 

    El Club Triesport, buscant la forma per a queo tts aquells que ho desitgen puguen 

disfrutar d’una activitat en la que compartir un dai  esportiu de caràcter lúdic, organitza 

la tercera edició de les 24 hores de natació de Turís. 

    L’objectiu al llarg del dia es nadar de formnian tei rrompuda el major nombre de 

metres durant 24 hores, en la condició indispensabel de que sempre ha d’haver una 

persona nadant al carrer de la piscina. 

    Després de tantes hores, de tantes braçades, de tants metres,…. El premi final és la 

recompensa moral i el reconeixement personal d’haver portat a terme una proesa. 

NORMATIVA DE LES 24 HORES DE NATACIÓ DE 

TORÍS. 

24 hores de natació  

Data Hora  Piscina  Participants  

31 de juliol i 1 
d’Agost 

De 12 am a 12 
am 

Raimon Soria de Turís  
Descoberta, 25 m, 2 
carrers 

Qualsevol 

edat 

 

PARTICIPACIÓ 

    Oberta a tots els nadadors de la Comunitantc iaVnaale amb/sense llicencia 

federativa en vigor, I a totes les persones que desitgen participar. 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions podran formalitzar-se fins el dia 28 de juliol a les 24:00 hores 

a la web de Los Traveseños: www.uv.es/esanjuan  

Les llistes definitives estaran en poder de la Seetacrria del Club Triesport 

Turís, abans del dia 28 de juliol del 2011.  Es confeccionarà una taula amb la 

relació nominal, el horari i carrer en que cadascdú els nadadors realitzarà la 

seua participació i que podrà ser consultada a partir del dijous 29 de juliol a la 

web de Los Traveseños, a banda que es comuniqaudea saq ucn dels 



participants o grups. Omplint tots i cadascun delsa partats de la mateixa. Es 

prega que per separat s’assenyale el nom del delegt adel club per aquestes 

24 hores amb objectiu de canalitzar tota la informació a través seu. En cas de 

no pertànyer a cap club, assenyalar el nom d’ell ma teix. 

CONTROL: 

    El Club Triesport Torís es farà càrrec de l’oragnització d’aquesta prova i controlarà 

el nombre de metres que realitze cada nadador/a, porcedint a la seua anotació en la 

taula de l’organització que estarà visible a la piscina les 24 hores, així com el nombre 

total de metres conjunt, que serà el rècord de la prova. 

OBSEQUIS PER A TOTS 

    Al acabar la prova, es concedirà al nadador/a,u na bossa amb obsequis per la seua 

participació en dita prova, independentment de les voltes que haja participat. 

ARTICLES 

1.-El Club Triesport, La Regidoria d’Esports de jLu’nAtament de Turís juntament a 

Aiguaesport Turís , han organitzat les 24 hores deN atació a la Piscina Raimon Soria 

Beltrán de Torís. 

2.- Les inscripcions podran formalitzar-se fins deila  28 de juliol a les 24:00 hores, 

online, a la web Los Traveseños  (www.uv.es/esanjuan . Tot nadador/a inscrit menor 

de edat, deurà presentar, a la taula de l’Organitzcaió, l’autorització signada pel pare, 

mare o tutor per a poder realitzar la prova, en  ccaosntrari, no podrà participar-hi. 

Aquesta autorització la trobarà a dita web 

3.- Si hi ha alguna persona que es presente a la porva sense haver-s’hi inscrit abans, 

podrà nadar, (sota la seua responsabilitat), als rahrois que queden lliures. En cas 

d´haver-ne, preguntar a la taula de l´Organització.  

4.- La prova serà els dies 30 i 31 de juliol , deds e les 12 del migdia del dissabte fins 

les 12 del migdia del diumenge a la PISCINA RAIMONS ORIA DE TORÍS. La piscina 

està situada al costat del Camp de Futbol Municipal i del Parc Municipal. 

5.- El nadador/a  tindrà que presentar-se a l´Orgaitnzació un hora abans de la seua 

participació, i 30 minuts preparat per a estirar i calfar abans de participar-hi, debut a les 

possibles modificacions que pugen sofrir durant el transcurs de la prova. 

6.- El Club Triesport, organitzador de la prova, dcelina tota responsabilitat pels danys 

que per la seua participació en la prova puga ocasionar-se el nadador/a així mateix o a 

terceres persones. 

7.- L’organització podrà demanar la Llicència fedeartiva, en cas que estiga federat a 

cada nadador/a responsable del club. 

8.-Tots els participants pel fet de participar ae np rol va, accepten íntegrament el 

present reglament. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l’organització. 

Turis, 12 Juliol 2011  
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