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TRAVESSIA SANT FELIU DE GUÍXOLS 2022 

 

Dades generals 

 
Data: 14 d’agost 2022 

8:00 a 9:30 recollida de dorsals i últimes inscripcions. 

Travessia Sant Feliu 

 Hora sortida: 10:30h 

 Lloc: Port Salvi 

Travessia de l’Espigó 

 Hora sortida: 11:30h  

 Lloc: Platja de Sant Feliu de Guíxols (al costat de l’antiga discoteca Palm Beach)  

 

Travessia mini 

 Hora sortida: una vegada arribi l’últim participant de la travessia de l’Espigo. 

 Lloc: Platja de Sant Feliu de Guíxols, arc d’arribada. 

 

Normativa 

 

Hi ha tres travessies:  

 49 edició Travessia Sant Feliu, adreçada als nascuts a partir del 2008. 

Prova cronometrada amb xip. 

 Travessia de l’Espigó, adreçada a totes les edats, de caire popular. 

 Travessia mini, adreçada als més petits, a partir de 6 anys. 

 

 La participació està oberta a tothom, tant si s’està federat com si no.  

 La distància a nedar serà, aproximadament, de 1.100 metres per a la Travessia Sant 

Feliu , aproximadament 450 metres per a la Travessia de l’Espigó i 100 metres per la 

Mini. 
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 Les tres travessies tindran l’arribada a la platja gran de Sant Feliu de Guíxols (davant de 

l’Ajuntament).  

 Tot nedador que participi a la Travessia Sant Feliu també ho podrà fer en la Travessia 

de l’Espigó, però sense opció a premi. En canvi, un nedador de la Travessia de l’Espigó 

no podrà participar a la Travessia Sant Feliu. A la travessia Mini, únicament hi poden 

participar els nedadors inscrits en aquesta travessia d’iniciació. 

 La sortida de la Travessia de l’Espigó tindrà lloc una vegada hagin arribat tots els 

nedadors de la Travessia Sant Feliu.  

 La Travessia Mini, és donarà la sortida un cop hagin arribat tots els nedadors de la 

travessia de l’Espigó 

 És obligatori portar el DNI a l’hora de recollir el dorsal.  

 La recollida del dorsal i les inscripcions del mateix dia es faran a la platja gran de Sant 

Feliu de Guíxols, Racó de Garbí.  

No està permès la utilització de neoprè ni similars per nedar la Travessia Sant Feliu, 

banyadors llargs màxim fins a sobre els genolls. Tampoc es podran utilitzar aletes, tubs... 
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Categories i premis 

 

Travessia mini. 

 Tipus popular, sense categories. Medalla de finalista. 

 

Travessia de l’Espigó. 

 Tipus popular, sense categories. Medalla i obsequi de participació. 

 

Travessia Sant Feliu 

Tipus popular, per categories. Trofeu i obsequi de participació. 

 Menors.  Any 2008 i posteriors. Masculí i femení. 

 Júniors.  Anys 2005 a 2007. Masculí i femení. 

 Absoluts. Anys 1993 a 2.004 Masculí i femení. 

 Masters + 30. Anys 1983 a 1992. Masculí i femení. 

 Masters + 40. Anys 1973 a 1982. Masculí i femení. 

 Masters + 50. Anys 1963 a 1972. Masculí i femení. 

 Masters + 60. Anys 1953 a 1962. Masculí i femení. 

 Masters + 70. Anys 1952 i anteriors. Masculí i femení. 

 

 Hi haurà premi per al primer i primera classificat absolut (Travessia Sant Feliu), també 

per als tres primers classificats de cada categoria, tant masculina com femenina. També 

per al primer classificat local de cada categoria.  

 S’entén com a nedador local tota aquella persona empadronada a Sant Feliu de 

Guíxols, o bé que pertanyi al Club Aquàtic Xaloc.  

 Els trofeus es lliuraran a les 12:30h aproximadament  
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Inscripcions 

 

Les inscripcions es faran a través de la pàgina web del club: 

http://www.clubaquaticxaloc.cat, el reglament i  informació de la travessia estan penjats a la 

secció de natació clàssica. 

 

Preus Travessia mini 

 Preu únic de 10 € 

 

Preus Travessia de l’Espigó 

 Fins el 8 d’agost de 2022: 14 € 

 A partir del 9 d’agost i fins el dia de la prova: 17 € 

 

Preus Travessia  Sant Feliu 

 Fins el 8 d’agost de 2022: 19 € 

 A partir del 9 d’agost i fins el dia de la prova: 23 € 

 

Les inscripcions a través de la pàgina web es tancaran el dia 11 d’agost de 2022 o una 

vegada s’assoleixi el nombre màxim d’inscripcions. 

 

No es farà la devolució de la inscripció als participants que no assisteixin a la competició.  

Places limitades a 400 nedadors per a la Travessia Sant Feliu, 200 nedadors per a la 

Travessia de l’Espigó i 50 nedadors per la travessia mini. 

 

1€ DEL PREU DE LA INSCRIPCIÓ ANIRÀ DESTINADA AL FONS DE 

FUNDACIÓ ONCOLLIGA DE GIRONA 

  

http://www.clubaquaticxaloc.cat/
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Dades a tenir en compte 

 

 Tots els nedadors accepten aquest reglament i es posen a disposició de la organització 

respectant les condicions establertes en aquesta prova. 

 Els possibles imprevistos seran resolts per la organització i la seva decisió serà 

inapel·lable.  

 La organització està en el dret de canviar el circuit en tot moment, de suspendre o 

ajornar la prova si l’estat del mar no és l’adequat o en cas de mal temps.  

 La organització declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident i resta tota ella sobre 

el participant.  

 La organització podrà modificar qualsevol dels apartats anteriors si així ho considera 

convenient. 

 La participació a la travessia significa la total acceptació d’aquest reglament. 

 

 


