
REGLAMENT 

32a TRAVESSIA DE LA BADIA DE LLORET 

   La Travessia a la Badia de Lloret està organitzada pel Club Natació Lloret, 
figura al calendari de proves de la Federació Catalana de Natació i es la 
primera etapa del I Circuit de Travesses i aigües obertes de Girosona. 

 Estarà controlada pel Col·legi Català d’àrbitres. 
 

HORARIS 
     Dia: 9 de juliol de 2017 

-Travessia principal. Distància aproximada de 1.200 m., sortida a les 10:00 
hores del mirador dels Campions, reservada a majors de 12 anys (any 
2004) , limitació de temps de 50 minuts. Arribada al Passeig de Sa Caleta    
-Travessia popular. Distància de 450 m. , sortida a les 11:00 hores del Club 
Nàutic. Nedadors a partir de 9 anys (any 2008) . Arribada al Passeig de Sa 
Caleta. 

 

PARTICIPANTS 
La participació està oberta a tothom que accepti i respecti tant el 
recorregut com el present reglament. 
L’organització recomana als clubs o qualsevol dels participants no 
inscriure-s´hi si no han demostrat la capacitat necessària per efectuar la 
travessia. En el cas de menors si no son federats, queden sota la 
responsabilitat de qui fa la inscripció. 

 
      INSCRIPCIONS  

Les inscripcions s’han de fer a través de la web del C.N. Lloret de Mar 
www.cnlloretdemar.com. 
Travessia principal (reservada per majors de 12 anys- any 2004) 
Anticipada 10€. El mateix dia de 8:30 a 9:30 hores 12€   
Travessia popular (a partir de 9 anys- any 2008) 
Anticipada 5€. El mateix dia de 8:30 a 9:30 hores 7€ 
Les inscripcions el mateix dia seran a la zona d’arribada. 
Data límit d’inscripció: divendres 7 de juliol a les 20:00 hores.  



 
 
ORGANITZACIÓ GENERAL 
No es farà la devolució de la inscripció en cap cas. 
Entrega de dorsals i xips de 8:30 a 9:30 hores per la travessia principal i de 
9:30 a 10:30 per la travessia popular a la zona d’arribada. 
 
El control anirà a càrrec d’àrbitres de la Federació Catalana de Natació. La 
seva decisió serà inapel·lable.  
 
Per a tots aquells nedadors que arribin tard i nedin sense dorsal no 
contarà el temps ni quedarà constància de la seva participació. 
Es obligatori  el lliurament del xip d’identificació al final de la prova, en cas 
contrari el nedador haurà de pagar 5€ per la seva pèrdua. 
 
Es reserva el dret de suspendre la travessia per qualsevol inclemència 
aliena a l’organització. 
 
L’organització podrà sancionar a tot aquell nedador que es mostri 
despectiu o incorrecte amb la pròpia organització o nedadors.  
 
L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres 
prejudicis que la participació en la travessia pugui comportar als inscrits 
durant o després de la cursa.  
Serà motiu de desqualificació: 
- nedar amb neoprè ni cap mena de material auxiliar que ajudi la flotació 

o propulsió del nedador. 
-  tot aquell nedador que no hagi completat el recorregut o se li 

comprovin irregularitats. 
Està permès nedar amb banyador de cos sencer sempre i quan sigui 
sense mànigues i arribi com a molt fins als turmells. 

 
 
 



 
CATEGORIES  
 
· Petits  9-10 anys (2008 -2007)  
· Menors  11-12 anys (2006 -2005) 
· Infantil  13-14 anys (2004 a 2003) 
· Junior  15-17 anys (2002 - 2000) 
· Absolut 18-29 anys (1999 - 1988) 
· Màster +30  30-39 anys (del 1978 - 1987) 
· Màster +40  40-49 anys (del 1968 - 1977) 
· Màster +50  50-59 anys (del 1958- 1967) 
· Màster +60  60 i més (del 1957 i anteriors) 
 

PREMIS 
    
-  TRAVESSIA BADIA LLORET DE MAR : 
(Un mateix nedador/a no pot acumular més d’un premi, excepte el de 
Federat Girosona) 
 
* 1r, 2n i 3r classificat de la general masculí i femení. 
*  1r  classificat Federat Club Girosona masculí i femení. 
* 1r classificat local masculí i femení. (s’entén com a nedador local tota 
aquella persona empadronada a Lloret de Mar, o bé ser nedador del Club 
Natació Lloret de Mar) 
* 1r, 2n i 3r classificat per categoria INFANTIL, JUNIOR, ABSOLUT I MÀSTER 
masculí i femení. 
 
- TRAVESSIA POPULAR : 
(Un mateix nedador/a no pot acumular més d’un premi) 
 

    * 1r, 2n i 3r classificat de la general masculí i femení. 
    * 1r, 2n i 3r classificat  categoria PETITS i MENORS masculí i femení. 

 
* Obsequi, esmorzar i begudes per a tots els participants. 



 
 
RECORREGUT 
 
Travessia 1.200 metres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travessia 450 metres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


