
 

 

REGLAMAENT 22a. TRAVESSIA DE TOSSA DE MAR 2020 

 
 

1. PARTICIPANTS 
1.1. Poden participar a la travessia tots els nedadors de qualsevol nacionalitat que 

prèviament s’hagin inscrit a la seva prova i que tinguin un bon estat de salut. 

1.2. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes les dades dels 

participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la 

finalitat exclusiva de la gestió de la prova. 

1.3. Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la prova. 

L’Organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi. El 

dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat en la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar, a la pròpia imatge, així com en l’aplicació de la Llei Orgànica 

15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

2. INSCRIPCIONS 
2.1. S’hauran de fer mitjançant el lloc web: des  l’1 d’abril de 2020 fins al dijous 25 de 

juny de 2020 a les 23:59h. El preu de la inscripció serà de 6€ per les travessies 

curtes i 18€ per la travessia llarga. Aquest preu inclou l’assegurança d’accidents. 

2.2. El dia de la prova es podran inscriure més participants fins les 9:00h. Les curses 

curtes a un preu de 10€ i la travessia llarga a un preu de 23€. 

2.3. Acreditació: A partir de les 8:00h del matí i fins 30 minuts abans de començar la 

travessia, prèvia acreditació de la inscripció, es lliurarà a cada participant la bossa 

del nedador.  

2.4. Què inclou la Inscripció: 

2.4.1. Assegurança d’accidents 

2.4.2. Assistència mèdica durant la travessia (embarcacions amb personal 

sanitari) i a l’arribada 

2.4.3. Avituallament a l’arribada 

2.4.4. Bossa del nedador 

2.4.5. Guarda-roba 

2.4.6. Classificació i cronometratge electrónic 

2.4.7. Trofeus pels 3 primers classificats de cada categoria 

 

3. RECORREGUTS 

3.1. Travessies de 100 metres i 300 metres. Es realitzaran a la Platja Gran de Tossa de 

Mar. La sortida i l’arribada a Es Racó. Segons la distància hauran d’anar a uns 

kaiacs, que marcaran la zona de gir. 



 

 

3.2. La Travessia llarga de 1200 metres aproximadament. Té l’inici a Es Racó i dóna la 

volta al Cap de Tossa, va cap la Tallada per girar una boia i acaba a la platja d’Es 

Codolar. 

 

4. CATEGORIES I CLASSIFICACIONS: 
4.1. Travessia 100 metres: nascuts 2010 o posteriors 

4.2. Travessia popular 300 metres: per totes les edats 

4.3. Travessia llarga : 

4.3.1. 2020 i anteriors:  General 

4.3.2. 1981 a 1990: Master30 

4.3.3. 1971 a 1980: Master40 

4.3.4. 1961 a 1970: Master50 

4.3.5. 1960 i anteriors: Veterans 

4.4. Es facilitaran les classificacions general i independents en funció de la categoria i 

sexe. 

 

5. HORARIS 
5.1. A les 8:00 del matí del dia de la prova, s’iniciarà l’acreditació d’inscripcions i 

lliurament de la bossa del nedador a cada participant. Tancament d’inscripcions a 
les 9:00h. 

5.2. A les 9:30h es donarà la sortida de la travessia de 100 metres i a les 9:40h travessia 
de 300. A les 10h començarà la Travessia Llarga. 

5.3. Entrega de premis 11:45h, quan l’organització tingui enllestides les classificacions, a 
l’esplanada d’Es Racó sota la muralla.  

 

6. ORGANITZACIÓ 

6.1. La entitat organitzadora és la secció d’Aigües Obertes del Club Natació Terrassa, 

amb la col·laboració de la Unió Atlètica Tossa, la Regidoria d’Esports de 

l’Ajuntament de Tossa de Mar i el Consell Comarcal de la Selva. 

6.2. La Sortida serà donada per la organització, que també comunicarà als nedadors el 

camí a seguir, el lloc d’arribada i altres instruccions que cregui convenients. 

6.3. L’organització podrà sancionar a tot aquell nedador que es mostri despectiu o 

incorrecte amb la pròpia organització o els nedadors. 

6.4.  Un/a nedador/a podrà ser desqualificat/da per qualsevol d’aquests motius: 

6.4.1.  En provocar una segona sortida falsa: La primera sortida falsa 

s’avisarà amb sons fònics i es tornarà a repetir la sortida. Les 

embarcacions de suport de l’organització aturaran a qualsevol  

nedador que no s’hagi adonat de la repetició de la sortida, 

6.4.2. La segona sortida falsa suposarà la desqualificació immediata dels 



 

 

nedadors que la provoquin. 

6.4.3. En saltar-se algun punt de control (boia o kaiac, segons travessia) 

6.4.4. En rebre qualsevol tipus d’ajut extern. 

6.4.5. En realitzar qualsevol acció antiesportiva envers a un altre nedador o 

envers un membre de l’organització. 

6.5. Les classificacions d’arribada seran fetes per l’organització. Tota reclamació 

respecte d’alguna de les curses, haurà de ser presentada a l’organització en els 30 

minuts posteriors de l’arribada de la prova reclamada. 

6.6.  Els participants que vulguin fer la Travessia amb vestit de neoprè ho faran fora de 

concurs. 

6.7.  Descàrrec de responsabilitat: La inscripció a la prova implica la acceptació de les 

normes, la adequada preparació física i que és conscient de la duresa de les 

condicions que es pot trobar al mar. En aquest sentit, el participant eximeix la 

organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva partició a la 

travessia i accepta no denunciar a la entitat organitzadora, col·laboradors, 

patrocinadors i altres participants. 

 

7. IMPREVISTOS 
Els dubtes i dificultats que es puguin presentar, seran resolts pels membres de la 

organització , les decisions del qual seran inapel·lables. 

L’organització es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar  o modificar les 

travessies per causes de força major (climatologia, estat del mar, etc.) 

 

8. RESPONSABILITAT 
L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que 

la participació en la travessia pugui comportar als inscrits, durant o després de la cursa.  

 
9. PREMIS 

* Un mateix esportista no pot acumular més d’un premi 

9.1. Als primers classificats de la cursa de 100 m femenina i masculina. 

9.2. Als primers classificats de la cursa de 300 m femenina i masculina. 

9.3. Als 3 primers classificats de la cursa llarga femenina i masculina, categoria 
General 

9.4. Als primers classificats de les diferents categories femenina i masculina 

9.5. Al nedador/a més gran i més petit de la Travessia llarga. 
 

10. ACCEPTACIÓ 
La participació a la XXII Travessia de Tossa de Mar comporta l’acceptació d’aquest 

reglament 
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