SWIM NO LIMITS L'ESTARTIT - ILLES MEDES
1 D'OCTUBRE DE 2022

Benvingut/benvinguda a la Travessia Swim No Limits L´Estartit-Illes Medes, si us plau,
llegeix a continuació tota la informació referent a la travessia.
UBICACIONS:
Totes les travessies de SNL estan ubicades en zones d´especial interès natural i
paisatgístic i en aquest cas concret, la més gran reserva marina del nostre litoral i una
de les més antigues de la Mediterrània, per tant, hem de tenir especial cura en la
preservació del medi i no produir cap mena d'impacte amb el nostre pas. Qualsevol
comportament inadequat al respecte, per part de qualsevol participant, serà motiu de
la seva immediata desqualificació i es donarà deguda notificació a la Unitat Marítima
dels Mossos d´Esquadra, que estaran fent tasques de seguretat.
La zona de Village, on es situa l'arribada i recollida de dorsals, es troba a la plaça de la
Llevantina de l´Estartit, marcada en color vermell a la foto satèl·lit.
https://goo.gl/maps/axSbdWa39iNa1kaB7
Hi ha zona d'aparcament recomanat i gratuït a l´explanada de la Platja de l´Estartit,
color blau:
https://goo.gl/maps/uVpBMV8o3tV5B7DFA
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HORARIS:
Recollida de dorsals: La recollida de credencials serà a la zona de Village de la plaça
de la Llevantina el divendres dia 30 de les 18:30 a les 20:30 hores i de 7:00 a 8:30
hores del dissabte dia 1. Caldrà presentar el DNI i, en el cas dels i les menors, una
autorització del pare/mare o tutor/a legal (adjuntem model al final).
Trasllat fins al punt de sortida de la cursa de 2.500 metres.
L'organització posa al servei del nedador el vaixell Nautilus, que ens traslladarà fins al
punt de sortida situat a la Meda Petita. El vaixell recollirà als nedadors i nedadores, a
les 8:30 hores al Port de l´Estartit, al punt marcat el color verd.
https://goo.gl/maps/qNKgTLJpBRnbpYQq6
Serà obligatori per pujar al vaixell, portar el casquet i el xip proporcionat per
l'organització.
Pels nedadors i nedadores que nedin sense neoprè, es donarà una bossa on es
marcarà el número de dorsal per deixar una dessuadora o barnús que serveixi per
protegir-se de la fresca del matí abans de tirar-nos a l'aigua i que després
l'organització tornarà a terra. Per la resta, caldrà portar posat el neoprè.
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BRIEFING:
Es farà a la zona de Village de la Plaça de la Llevantina a les 8 hores.
Com bé sabeu tots els nedadors i nedadores d´aigües obertes, el nostre esport
depèn 100% de l´estat de la mar i aquesta és molt variable. Sempre s'imposarà el
criteri de màxima seguretat.
RECORREGUT 5.500 metres:
Hora de sortida 9:30h. Platja Gran de l´Estartit, al costat de l´Espigo de Garbí.
ATENCIÓ, MOLT IMPORTANT, CANVI DE RECORREGUT "PLA B”:
La previsió marítima del pas d'una tramuntanada el divendres, amb onades
d'1,5 metres, deixarà el dissabte una mar de fons considerable a la part nord
de Medes, que farà que tots els operadors de submarinisme autoritzats,
vinguin a treballar a la zona on teníem prevista la nostra ruta, buscant la
protecció de les illes, cosa que ens obliga per part de la gestió del Parc
Natural, a fer unes modificacions en el recorregut inicial, per no coincidir
amb els vaixells, a part, cal tenir en compte que patim una gran limitació en
el marcatge de boies per trobar-nos en un punt de màxima protecció, per
tant, caldrà estudiar-nos molt bé els punts de pas i estar molt
atents a les indicacions de barques i caiacs de suport.
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La sortida es farà des de l'aigua i en un format de compte enrere des del número 10
al 0 acompanyat d'una sirena.
Pas de les boies:
Les boies de l´organització es deixaran sempre a l'esquerra, tal com indiquen les
fletxes en el planell de cursa. Totes les boies del recorregut són de color taronja i de
grans dimensions a excepció dels dos punts de gir de circuit, que són de color vermell
(punts blaus a la foto satèl·lit) i que estaran amarrades a les boies perimetrals de la
zona de màxima reserva del Parc (boies metàl·liques de color groc) . Una vegada a la
primera boia vermella situada davant del Carall Bernat, farem un gir de 180 graus i
tornarem fins a la darrera boia taronja on girarem cap a la dreta per anar a buscar la
segona boia vermella fixada a la boia perimetral del parc i tornarem cap a la platja .
L´arribada es farà per un carril de natació de 25 metres marcat per un arc de meta
flotant de color taronja.
RECORREGUT 2.500 metres.
ATENCIÓ, MOLT IMPORTANT, CANVI DE RECORREGUT "PLA B”
La previsió marítima del pas d'una tramuntanada el divendres, amb onades
d'1,5 metres, deixarà el dissabte una mar de fons considerable a la part nord
de Medes, que farà que tots els operadors de submarinisme autoritzats,
vinguin a treballar a la zona on teníem prevista la nostra ruta, buscant la
protecció de les illes, cosa que ens obliga per part de la gestió del Parc
Natural, a fer unes modificacions en el recorregut inicial, per no coincidir
amb els vaixells, a part, cal tenir en compte que patim una gran limitació en
el marcatge de boies per trobar-nos en un punt de màxima protecció, per
tant, caldrà estudiar-nos molt bé els punts de pas i estar molt atents a les
indicacions de barques i caiacs de suport.
Hora de sortida 8:30 hores pujada al Nautilus, 9:00 hores sortida
La sortida es farà des de l´aigua i en un format de compte enrere des del número 10
al 0 i d´una sirena que donarà el tret de sortida.
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Pas de les boies:
Nedarem en el primer tram, protegits per la Meda Petita i posteriorment per la Meda
gran, buscant la primera boia taronja que deixarem a l'esquerra i seguint cap a la
dreta fins a una boia de color vermell , lligada a la boia de delimitació del Parc (boia
metàl·lica de color groc i grans dimensions) que voltarem a la nostra esquerra per
buscar les boies taronges de l'organització (sempre a l´esquerra) de tornada fins a
l'arribada a la platja de l'Estartit.
L´arribada es farà per un carril de natació de 25 metres marcat per un arc de meta
flotant de color taronja.
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Boia de seguretat:
En les travessies Swim No Limits, l'ús de la boia de seguretat serà sempre obligatori,
tal i com està recollit en el reglament de la prova, que s'accepta en fer la inscripció.
Tot nedador o nedadora que no porti la boia reglamentària, serà desproveït del seu
dorsal i quedarà fora de la classificació.
Únicament serà voluntari l'ús de la boia en les travessies kids i de relleus, que es
faran sempre a peu de platja.

Avituallaments:
Les embarcacions i caiacs portaran plàtans i aigua. Tu només aixeca la mà, i ens
tindràs a la teva disposició!
A l'arribada, a la zona de Village de la plaça de la Llevantina, disposarem de síndria,
meló, plàtans, sandvitxos de crema d'avellanes, fruits secs , llaminadures, així com
aigua, Cola i beguda isotònica. També disposarem d'un punt d'aigua dolça per tal
de rentar els nostres neoprens.

Travessia Kids i relleus:
A les 12 hores, començaran les travessies kids, així com els relleus, ambdues en un
format festiu i que ens ajudaran a recaptar fons per la Fundació de l'hospital de
Sant Joan de Déu en la recerca i investigació del càncer infantil. Els 5 euros són una
donació solidària i aniran íntegrament destinats a aquest projecte. Podeu fer les
vostres inscripcions el mateix dia a la zona de village.
Entrega de premis travessia i premis Copa Swim No Limits
L'entrega de premis tant de la travessia com de la classificació final de la Copa Swim
No Limits 2022 es farà a l'escenari situat a la zona de Village, a partir de les 13
hores. Podeu consultar les classificacions a temps real a l'app. cronoexagon.
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA I MARÍTIMA.
Els models de previsió de la zona ens indiquen que divendres hi ha el pas d'una
Tramuntanada amb onades de 1,5 metres que deixarà mar de fons de nord de cara
a dissabte i un vent que no bufarà per sobre dels 2-3 nusos i que no notarem més
enllà de la zona de pas entre la platja i les Medes ja que els recorreguts busquen la
protecció de sud que ens ofereixen les illes. La temperatura del mar ha baixat
bastant respecte a les setmanes anteriors i estarà entre 20 i 21 graus, amb una
temperatura ambient en el moment de tirar-nos a l'aigua de 14 graus.
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AUTORITZACIÓ FAMILIAR

(A COMPLIMENTAR PEL PARE, LA MARE O EL TUTOR/A DELS/LES MENORS DE
18 ANYS)
En/Na ___________________________________________ , amb DNI/passaport en vigor
número _______________________, en la meva condició de pare/mare/tutor/tutora
legal de _________________________________________ , amb DNI/passaport en vigor
número________________________, AUTORITZO al meu fill/a, tutelat/da a inscriure’s
i participar en les condicions establertes al full d’inscripció de la Travessia
L'Estartit-Illes Medes, que se celebra el proper 1 d'octubre de 2022 a la
població de L'Estartit, província de Girona.
Tanmateix, faig extensiva aquesta autorització, en cas de màxima urgència,
als responsables de l’activitat, amb coneixement i prèvia prescripció
facultativa, a prendre les decisions mèdico-quirúrgiques oportunes en el cas
que no sigui possible la meva localització en aquest temps de decisió. També
autoritzo que aparegui la seva imatge en material gràfic o a la web de la
prova.

A ___________________________, el ____ de ___________________________ de 2022.
Signatura

www.swimnolimits.com

