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Neda El Món
Estret de Gibraltar
 Tarifa 

Creuar l'Estret és un dels reptes més grans a què pot aspirar un nedador d'aigües obertes. Aquest repte
va néixer perquè els "nedaddictes" que vénen a les nostres activitats ens van animar a crear un grup que
representés Neda el Món en aquesta apassionant travessa. Des de 2012 han estat molts els nedadors
que han aconseguit creuar l'Estret amb Neda El Món, i aquest any esperem poder ampliar la llista amb
tots vosaltres.

IMPORTANT
En aquesta travessia el nedador ha d'acreditar que és capaç de nedar còmodament entre 3.3K i 3.5K per
hora.

QUAN?
Neda El Món té reservat les tres setmanes de l’1 al 17 de setembre de 2018 per creuar l’Estret de
Gibraltar. Durant aquestes tres setmanes 6 grups intentaran creuar:
 Grups 1 - 2
1 a 6 de setembre (check-in: 31 agost, check-out: 6 setembre)
 Grups 3 - 4
7 a 11 de setembre (check-in: 6 setembre, check-out: 11 setembre)
 Grups 5 - 6
12 a 17 de setembre (check-in: 11 setembre, check-out: 17 setembre)

GRUPS
Es crearan 6 grups de 4 nedadors, però aquests poden canviar segons l'evolució dels nedadors al llarg
dels mesos de preparació. En total, la nostra representació constarà de 24 nedadors.
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LA TRAVESSIA
L'organització de la travessia va a càrrec del ACNEG (Associació d'Encreuament Nedant de l'Estret de
Gibraltar), l'única amb potestat per fer-ho, i, per tant, els nedadors hauran de respectar la seva
normativa: http://www.acneg.com /acneg%20spain/normas.html
Característiques de l’Estret
La distància més curta entre Espanya i Àfrica és de 14.4 quilòmetres des de la Punta de los Oliveros fins
a Punta Cires, al Marroc. No obstant això, la majoria de les sortides es realitzen des de la Isla de las
Palomas, coneguda també com Isla Tarifa.
La complexitat d'aquesta travessa són els corrents que poden arribar a més de 3 nusos (5.5Km / hora).
Aquests són majoritàriament de component Est, ja que predomina l'aportació d'aigua des de l'Atlàntic
fins al Mediterrani. Això, juntament amb l'orografia de la costa i les diferents profunditats de l'Estret fa
difícil conèixer els corrents en cada punt del recorregut. En conseqüència, no hi ha dos dies amb
corrents iguals.
L'hora de sortida s'estableix en funció de la pleamar (marea alta) o la baixamar (marea baixa).
Normalment s'estableix unes hores abans de la plenamar ja que el corrent és menys fort quan baixa.
La durada de la travessia depèn de cada nedador i de les condicions marítimes. Així, el nedador ha
d'estar preparat per nedar entre 4 i 7 hores.

Cal saber…
Temperatura de l’aigua: Oscil·la entre els 15 graus a l'hivern i els 19 o 23 a l'estiu.
Boira: A l'estiu, sobretot al juliol i agost, pot formar boira. La visibilitat mínima ha de ser de 5 milles
nàutiques.
Trànsit de vaixells: Passen més de 300 vaixells diaris per l'Estret, a més de ferris i altres embarcacions. El
nedador sempre té prioritat i els vaixells són desviats pels Centres de Salvament Marítim de Tarifa i
Tànger
Corrents: El nedador / a sempre farà la travessia amb el corrent a favor i el rumb es modifica en funció
de la seva direcció per afavorir al nedador. Tot i així, poden haver trams en què sigui necessari que el
nedador augmenti el seu ritme per sortir de la "zona perillosa". Si no és així, es corre el risc d'anar a la
deriva, sent impossible recuperar el rumb i arribar a la costa marroquina.
Marejos, vòmits, rampes: La ingestió d'aigua salada, la deshidratació, el cansament, l'estrès ... poden
influir negativament al nedador, per la qual cosa cal estar ben alimentat abans i durant la travessia.
Condicions meteorològiques: El vent és un factor determinant en aquesta travessa. Pot aparèixer sense
previ avís i pot bufar més fort del previst. Convé que el vent no superi la força 3 o 4.
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NORMATIVA ACNEG








Els nedadors no es podran separar més de 50 metres entre si, de manera que serà molt important
que els 4 nedadors seleccionats per grup siguin capaços de mantenir un ritme similar durant tot el
trajecte.
ACNEG té la potestat de cancel·lar el repte d'algun dels nedadors si aquest no segueix el ritme del
grup, tant si va més lent o més ràpid.
Només ACNEG té potestat per escollir el dia i l'hora de la travessia.
Es pot donar el cas que en tota la setmana no es pugui fer cap intent. En aquest cas, ACNEG dóna la
possibilitat de seguir esperant la setmana següent o ajornar fins a una altra setmana, si té
disponibilitat de dates.
Tot nedador/a ha d'omplir el Formulari Mèdic i enviar-lo a Neda El Món. El podeu trobar aquí:
http://www.acneg.com/Formulario%20medico.pdf

NORMATIVA NEDA EL MÓN
Neda el Món ha elaborat un annex a la normativa de l'ACNEG d'obligatori compliment per a nedadors es
que vulguin fer el repte amb nosaltres:
 Acreditar ritme de 3.2K - 3.5K per hora mitjançant resultats obtinguts en travessies o
competicions a mar.
 De les 5 sessions d'entrenament en grup, 3 d'elles obligatòries.
 L'últim entrenament en grup serà un test que determinarà si el nedador/ a està preparat/ada
per assolir el repte i seguir el ritme del grup. En cas de no ser així, Neda el Món podrà excloure
al nedador/a del grup seleccionat.
 L'incompliment del calendari de pagaments és causa d'excloure el/la nedador/a del grup.
 El ordre de sortida serà determinat per Neda el Món i ACNEG. El criteri establert el determinen
la marea i les hores entre els canvis de marea. Els grups més lents sortiran quan hi hagi més
hores entre el canvi de marea.
 En el cas que no es pugui realitzar l'encreuament a la setmana seleccionada, Neda el Món no
assumirà els costos derivats de la nova inscripció, els canvis de vol, trasllats o ampliació de nits
d'hotel a Tarifa, i altres despeses derivades.
 Hi ha la possibilitat que algun grup no pugui realitzar la travessia per qüestions
meteorològiques dins la setmana assignada. En cas de ser així, si ACNEG té disponibilitat,
s'intentarà realitzar un altre dia.
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SERVEIS INCLOSOS
Neda el Món donarà suport logístic abans, durant i després de la travessia. Els serveis que oferirà són:
 Sessió formativa sobre l'encreuament de l'Estret.
 5 sessions d'entrenament en grup.
 Entrenaments personalitzats setmanals (online).
 Barret de bany commemoratiu de l'encreuament de l'Estret i samarreta.
 Gestió, si és requerit pel nedador/a, del viatge de nedadors i acompanyants entre Barcelona i
Màlaga, i tornada.
 Gestió, si és requerit pel nedador/a, del transport intern Màlaga - Tarifa - Màlaga. Opcions de
transfer: taxi (165 € aprox.), Autobús regular Màlaga - Tarifa (20 € aprox.).
 Allotjament dels nedadors/es. (Cost acompanyants a part).
 Descomptes a la botiga de Neda El Món: 15% en neoprens Sailfish, Ulleres ZOGGS i boies, 20%
en vambes Icebug.
 Dossier de patrocini per si algun nedador/a necessita buscar finançament.
 Participació gratuïta en totes les travessies de Neda el Món en 2018 (Consulta excepcions).
 Coordinació de tots els tràmits i incidències amb ACNEG. Neda el Món serà l'interlocutor en tot
moment amb l'associació durant tot el procés.

Calendari de sessions
Els entrenaments sempre seran a Barcelona o El Masnou.
 17 de març: sessió informativa, "Sensacions a l’Estret". Test a piscina para crear grupos.
 7 abril: 1er entrenaminto en grup.
 5 de maig: 2n entrenament en grup.
 7 de juliol: 3er entrenament en grup.
 18 agost: 4t entrenament en grup i test final.

PREU NADADOR/A
El preu del pack que ofereix Neda el Món serà de 2.380 euros per nedador/a. Aquest preu inclou el
pagament a ACNEG i tots els serveis que ofereix Neda el Món i que s'han descrit anteriorment.

PREU ACOMPANYANTS
El pack per a acompanyants inclou l'allotjament i el transport intern si és des de l'aeroport de Màlaga.
Els preus són els següents:
 Acompanyant (a la mateixa habitació que el nedador / a): 340 euros
 Acompanyant nadó (menys de 2 anys): 90 euros
 Acompanyant (en una altra habitació, diferent de la del nedador / a): 690 euros
Aquest pack no inclou el seguiment en barca durant la travessia de l'Estret. Aquest és un servei que
ofereix el ACNEG i que es gestionarà dies abans de la travessia.
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CONDICIONS DE PAGAMENT
El calendari de pagaments per als nedadors/es serà el següent:
 25% de l'import final, 600 euros, abans del 15 de gener de 2018.
 25% de l'import final, 600 euros, entre el 26 al 31 de març de 2018.
 50% de l'import final, 1.180 euros, entre el 25 i el 30 de juny de 2018.
El calendari de pagaments per acompanyants serà el següent:
 100% de l’import, abans del 30 d’abril de 2018.
L’ingrés s'ha de fer en el número de compte següent amb el concepte "Estret 2018, Acompanyant, Nom
i Cognom del nedador/a".
IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX
CONCEPTO: Estrecho 2018, Acompañante, Nombre y Apellido del nadador/a

FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA


Paga i senyal del 25% de l'import (600 euros) abans del 15 de gener de 2018, un cop Neda El
Món confirmi la plaça per al nedador/a:
IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX
CONCEPTE: Estret 2018, Nom, Cognoms.



Enviar email abans del 20 de gener de 2018 a info@nedaelmon.com amb aquest
document signat, acceptant tot el descrit anteriorment

Política de cancel·lació
Si el nadador o nadadora cancel·la la seva participació en aquest esdeveniment un cop efectuada la
segona i/o tercera paga i senyal, Neda El Món només retornará el 50% de l’import. La primera paga i
senyal no es retorna.

El nedador o nedadora declara que ha llegit íntegrament aquest document i demostra la seva
conformitat mitjançant la seva signatura.

Marc Caballé
CEO Neda el Món

Nadador/a:

Salut i braçades!

