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En aquest document trobareu tota la informació relativa a la 94a
TRAVESSIA NEDANT AL PORT DE TARRAGONA.

Us recomanem que llegiu tots els punts per tal de tenir presents les
indicacions i recomanacions, i així gaudir d'una gran travessia. Al
document hi trobareu els següents continguts:

   RECOLLIDA DE DORSALS

   TIMMING TRAVESSIA NEDANT AL PORT DE TARRAGONA  

    PUNT DE TROBADA

   INFORMACIÓ D’INTERÈS 

   RECORREGUTS

   SERVEIS

   MESURES COVID19

   PREVISIÓ METEOROLÒGICA

   PREMIS I CLASSIFICACIONS

    LOCALITZACIONS

Tanmateix, recordeu que a http://www.rcntarragona.org/xciv-travessia-nedant-al-
port-de-tarragona/ hi teniu penjat el reglament i altres infos destacables de la 94a
Travessia nedant al Port de Tarragona 



RECOLLIDA DE DORSALS

La recollida de dorsals serà el mateix DIUMENGE 26 DE SETEMBRE davant
de les ESCALES REIALS. Hi haurà una carpa on es formalitzaran les
inscripcions, i s'assignaran els dorsals als nedadors i les nedadores. 

TIMMING TRAVESSIA NEDANT AL PORT DE TARRAGONA 

TRAVESSIA 1000m
10.10h   Assignació de dorsals
10.50h   Briefing a la zona de sortida
11.00h   Sortida de la Travessia de 1000m

TRAVESSIA 2000m
11.00h   Assignació de dorsals
11.50h   Briefing a la zona de sortida
12.00h   Sortida de la Travessia de 2000m

LLIURAMENT DE PREMIS 
A partir de les 13.15h a l'Amfiteatre del Port Tàrraco. 



L’ús de rellotges, polseres i qualsevol tipus de joia resta prohibit

No es pot nedar amb boia de seguretat

No es pot nedar amb neoprè (només es pot nedar en cas que la
temperatura de l’aigua sigui inferior a 18º)

No es poden fer servir vestits de triatló (ni banyadors que portin
cremalleres)

PUNT DE TROBADA 

Escales Reials, Port de Tarragona. Veure enllaç:
https://goo.gl/maps/WVfZe47Ct48NJfDS8

INFORMACIÓ D'INTERÈS 

La 94a Travessia nedant al Port de Tarragona forma part del Circuit Català
de Travessies de la Federació Catalana de Natació, i per tant queda
supeditada a la normativa d’aquesta. En aquest sentit, cal fer esment a
alguns recordatoris:
 

*Podeu consultar el reglament de la FCN a www.aquatics.cat



RECORREGUTS

A continuació us presentem els recorreguts de la 94a TRAVESSIA NEDANT
AL PORT DE TARRAGONA 

TRAVESSIA 1000m 
Les boies de gir, de color taronja, s’hauran de deixar a la DRETA 
La Travessia s'iniciarà des de la surera situada davant de les Escales Reials

TRAVESSIA 2000m 
Les boies de gir, de color taronja, s’hauran de deixar a la DRETA
La Travessia s'iniciarà des de la surera situada davant de les Escales Reials



El cronometratge de la travessia serà manual

Hi haurà servei de guarda-roba 

Hi haurà avituallament al final de la prova

Es podrà fer ús dels vestuaris del Reial Club Nàutic de Tarragona

per canviar-se i dutxar-se

Hi haurà acompanyament de caiacs i altres embarcacions durant

les 2 travessies

SERVEIS

MESURES COVID19

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Donat que l’aforament no supera el 70% autoritzat ni les 4000 persones

màxim, i la competició es realitza a l’exterior en compliment del punt 10.5 a)

de la resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre NO CAL PRESENTAR

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

ÚS DE MASCARETA 

Serà obligatori dur-la posada en tot moment, mentre no s'estigui competint 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT INTERPERSONAL 

S’haurà de mantenir la distància mínima de seguretat interpersonal

AVITUALLAMENT 

L’avituallament de les 2 travessies serà davant de les Escales Reials; hi

haurà voluntaris i voluntàries que donaran l’avituallament als i les

participants



PREVISIÓ METEOROLÒGICA

Temperatura ambient mín 20ºC i màx 28ºC

Temperatura de l'aigua  24,8ºC

Estat del mar 

 
 

*Si hi hagués algun canvi brusc en la previsió, us ho faríem saber



PREMIS I CLASSIFICACIONS

Gran Trofeu Coca-Cola al guanyador de la Travessia General: 
    Premis als primers i primeres classificades de cada categoria 
    Primer classificat del R.C.N.T. (Travessia General) 
    Primer classificat del R.C.N.T. (Travessia Petita) 

XXX Trofeu Memorial Joaquim Ricomà al nedador local més ben classificat 
 (Travessia General) 

XXX Trofeu Memorial Joaquim Ricomà a la nedadora local més ben
classificada (Travessia General) 

XXVIII Trofeu Memorial Ulpiano Díaz al nedador classificat més jove
(Travessia Petita) 

XXVIII Trofeu Memorial Ulpiano Díaz a la nedadora classificada més jove
(Travessia Petita)
 
XXVI Trofeu Memorial Joan Llambrich a la nedadora de més edat
(Travessia General) 

II Trofeu Assegurances Virgili-Campabadal  al nedador de més edat
(Travessia General) 

XXI Trofeu Club Natació Tàrraco al nedador classificat local més jove
(Travessia Petita)

XXI Trofeu Club Natació Tàrraco a la nedadora classificada local més jove
(Travessia Petita) 



Carpa de marcatge de dorsals
Carpa d'avituallament
Carpa guarda-roba

LOCALITZACIONS

A la zona d'arribades hi trobareu:

 
 




