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TRAVESSIA V0LTA DEL SERRÀ 2022 
 

DADES GENERALS 

Data: 28 d’agost de 2022 

Hora: 8:00h concentració d’equips 

Sortida: 9:00h 

Lloc: Platja de Sant Feliu de Guíxols (just al davant de l’Ajuntament) 

 

REGLAMENT 

 Hi poden participar esportistes nascuts l’any 2007 o anteriors, i com a mínim un 

component de l’equip ha de ser major d’edat. És una travessia per equips formada per 

dues persones del mateix sexe o mixta, indiferent de l’edat. 

 La prova consisteix en completar la distància establerta per l’organització (7 Km) en un 

circuit d’anada i tornada. Un component neda i l’altre l’acompanya amb un caiac o 

amb una planxa de paddle-surf , indicant-li el rumb i fent el seguiment al seu costat. 

 La sortida es donarà amb el caiac o paddle-surf i el palista a l’aigua en el punt marcat 

per l’organització, situat a uns 50 metres de la sorra, i el nedador s’esperarà a terra, 

esperant el toc de sortida. 

 Els caiacs aniran fins el Freu, on esperaran el nedador del seu equip. Els equips 

s’hauran de reunir obligatòriament entre el Freu i S’Adolitx i arribar plegats al primer 

control de pas, a la primera boia, on ambdós membres de l’equip hauran de comunicar 

i mostrar el dorsal al jutge del control de pas. A partir d’aquest punt els dos 

components sempre aniran junts fins al final de prova. 
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 Els dos components de l’equip poden rellevar-se en les dues especialitats, sempre que 

ho desitgin. El relleu ha de ser al mateix temps, no hi ha limitació de canvis. 

 Els equips han de passar per les boies que indiquen el circuit, deixant-la sempre a mà 

esquerra, tant d’anada com de tornada, donant la volta a l’embarcació de control de 

pas on ambdós membres de l’equip hauran de comunicar i mostrar el dorsal al jutge 

del control de pas. 

 La prova finalitza quan els dos components arriben junts al punt marcat per 

l’organització a la platja, deixant el caiac o el paddle-surf a la sorra. 

 L’organització subministrarà el caiac als equips que no en tinguin. Serà del tipus obert 

per facilitar el relleu del palista al no omplir-se gaire d’aigua. Si el propi equip porta el 

seu caiac, aconsellem que sigui del tipus obert i dur. 

 Els equips que vulguin competir amb paddle-surf han de portar-ne un de propi, 

l’organització no posarà pas paddle-surf a disposició dels equips. 

 És pot utilitzar neoprè, però només un dels nedadors/es pot portar-lo.  

 Si passades 2h i 50 minuts hi ha algun equip que no ha arribat a Port Salvi 

l’organització el remolcarà fins al Freu, de manera que puguin fer els últims metres fins 

a la platja. En aquest cas es penalitzarà l’equip amb la suma de 40 minuts al temps 

total de realització de la prova. 

 

CATEGORIES I PREMIS 

 Categoria: Fins 60 (masculí / femení / mixte*) 

 Categoria: 61 a 85 (masculí / femení / mixte*) 

 Categoria +85 (masculí / femení / mixte*) 

 (* mixte: 1 component de cada sexe). 
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• Les categories es creen a partir de la suma d’edats dels dos components de l’equip. 

Sempre contant amb l’edat que es té o es tindrà al llarg d’aquest any 2022.  

• Hi haurà premis pels tres primers equips classificats de cada categoria. 

• Els trofeus es lliuraran un cop arribi l’últim equip a la platja . 

 

INSCRIPCIONS 

PREUS AMB CAIAC PROPI: 

• Fins el 15 d’agost de 2022: 50 € 

• A partir del 16 d’agost i fins el dia 26 d’agost de  2022: 70 €. 

 

PREUS AMB CAIAC DE L’ORGANITZACIÓ: 

• Fins el 15 d’agost de 2022: 70 € 

• A partir del 16 d’agost i fins el dia 26 d’agost de 2022: 90 €. 

 

• Les inscripcions es faran a través de la pàgina web: https://clubaquaticxaloc.cat/  

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

• Una vegada feta la inscripció es podran canviar els participants de l’equip fins el dia 26 

d’agost, comunicant-ho a través d’un correu electrònic a:  

inscripcions@clubaquaticxaloc.cat  

• Places limitades a 35 equips sense caiac i 40 equips amb caiac propi. 

• Pàgina web per seguir la inscripció: http://inscripcions.clubaquaticxaloc.cat  

https://clubaquaticxaloc.cat/
mailto:inscripcions@clubaquaticxaloc.cat
http://inscripcions.clubaquaticxaloc.cat/
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• Hi poden participar tots els inscrits fins a la data límit del 26 d’agost de 2022. Un cop 

arribat als 35 equips sense caiac, s’obrirà una llista d’espera, per tal de poder avisar als 

equips en cas que hi hagués més disponibilitat de caiacs. No es considerarà inscrit cap 

equip si no té pagada la quota d’inscripció corresponent. 

 

DADES A TENIR EN COMPTE 

• Tots els equip accepten aquest reglament posant-se a disposició de l’organització, 

respectant les condicions establertes en aquesta prova. 

• Els possibles imprevistos seran resolts per l’organització, i la seva decisió serà 

inapel·lable. 

 Si un equip a partir de les 2h i 30’ no ha superat el punt de Port Salvi, se l’anirà a bucar 

i se’l deixarà acabar la prova, portant-lo davant de Les Planetes. Quedarà penalitzat 

amb 40 minuts del temps assolit a meta. 

• L’organització està en el dret de canviar el circuit en tot moment, de quedar suspesa o 

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

• És responsabilitat del participant tenir cura del caiac cedit fins arribar a la meta, passant 

per la taula de control per fer el seu lliurament de final de cursa. 

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

el participant. 

• L’organització podrà modificar qualsevol dels apartats anteriors si així ho considera 

convenient. 

• Cada equip ha de portar el seu propi avituallament durant la cursa.  
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• L’organització posarà servei de guarda-roba a la zona d’inscripcions. 

 

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


