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RECORREGUT I GUIA DE RUTA

SEGUIMENT DEL RECORREGUT

RECORREGUT GENERAL 

RECORREGUT DETALLAT ZONA ARRIBADES
Segons plànol adjunt al reglament.  
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RECORREGUT I GUIA DE RUTA

SEGUIMENT DEL RECORREGUT

RECORREGUT DETALLAT ZONA ARRIBADES
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RECORREGUT I GUIA DE RUTA
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GUIA DE RUTA 
A continuació us facilitem unes identificacions d´o
Geltrú.  

A partir  de  les  08:15  i fins les 08:50 h 
de lloc de trobada. 

Durant aquest periode de temps als piragüistes que 
suministrada aigua i fruita per si teniu necesitat de menjar o beure durant la prova.

La sortida serà a les 09:00 hores. 

El Km 0 es troba situat en una de les platges situa
l´esquerre, concretament on cop passat el pont de r

(Km 0) 

     A l´arribada a la zona de la tèrmica de Cubelles po

(km 2-aprox.)                                                                 

Entrareu a la zona de la platja llarga de Vilanova i la Geltrú, situada entre els termes muni
Vilanova en el Km 4. 
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A continuació us facilitem unes identificacions d´orientació per la travessia de Gran Fons entre Cunit

:50 h és marcarà a tots els participants, al mateix llo0c de sortida i que serveix 

Durant aquest periode de temps als piragüistes que us aniran acompanyant en el recorregut els hi serà 
necesitat de menjar o beure durant la prova.

El Km 0 es troba situat en una de les platges situades davant de l´estació de RENFE de Cunit una mica 
l´esquerre, concretament on cop passat el pont de riera per on haureu baixat la majoria de  vosaltres a la platja.

A l´arribada a la zona de la tèrmica de Cubelles portareu realitzats uns 2 Km de recorregut.

                                                          (Km 3-aprox.) Desenbocadura riu Foix i inici passeig marítim Cube

Vilanova i la Geltrú, situada entre els termes muni
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rientació per la travessia de Gran Fons entre Cunit i Vilanova i la 

al mateix llo0c de sortida i que serveix 

us aniran acompanyant en el recorregut els hi serà 

des davant de l´estació de RENFE de Cunit una mica a 
baixat la majoria de  vosaltres a la platja.

rtareu realitzats uns 2 Km de recorregut.

Desenbocadura riu Foix i inici passeig marítim Cubelles 

Vilanova i la Geltrú, situada entre els termes municipals de Cubelles i 
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(km 4-aprox.) 

                                                                                                      

En aquest punt s´afegirà un iagut de la confradia d

  

(km 6-aprox.) 

    

                                                                                                      

Ja  estem  de ple en l´últim tram de la Platja llar
comencem la part final del recorregut. La visualitz

(km 7-aprox.) 
En arribar a la platja de Sant Gervasi (Vilanova i 
esquerre- per orientar-vos haureu entrat en la zona de boies de costa de color gro

(km 7,5-arribada)
Seguint les balises grogues arribareu ja dins d
canal d´entrada a l´arribada i on podeu començar el
que delimita l´amplada del canal (conjuntament form
davant l´estàtua de la Paisifae coneguda popularment com “la vaca”).

El  gir es pot  iniciar  un  cop  sobrepasada la  p
punt que us ajudarà. En aquest punt i podeu trobar més gent nedant am
seguiment de la travessia de menors, 
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En aquest punt s´afegirà un iagut de la confradia de pescadors tirat per remers per recolçar la prova.

                                                                                                           

Ja  estem  de ple en l´últim tram de la Platja llarga, indicador que ja s´ha passat el tram més exigen
comencem la part final del recorregut. La visualització de la via del tren ens ot servir de guia.

En arribar a la platja de Sant Gervasi (Vilanova i la Geltrú) on podreu veure el “Xiringuito Miramar
eu entrat en la zona de boies de costa de color groc.

Seguint les balises grogues arribareu ja dins de la platja d´Adarró a una altre de color vermell q
canal d´entrada a l´arribada i on podeu començar el gir per anar cap a terra, l i a continuació una al
que delimita l´amplada del canal (conjuntament formen el canal nàutic de l´arribada), visualment també teniu al 

sifae coneguda popularment com “la vaca”).

El  gir es pot  iniciar  un  cop  sobrepasada la  primera  balisa de color vermell. Hi  haurà un pirag
à. En aquest punt i podeu trobar més gent nedant amb embarcacions que estaran fent el 

seguiment de la travessia de menors, travessia popular-persones amb discapacitats
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                                                                     (km 5-aprox.)

e pescadors tirat per remers per recolçar la prova.

ga, indicador que ja s´ha passat el tram més exigent de  la prova i 
ació de la via del tren ens ot servir de guia.

Xiringuito Miramar” a la vostra 

e la platja d´Adarró a una altre de color vermell que delimita l´inici del 
 gir per anar cap a terra, l i a continuació una altre de color verd 

l nàutic de l´arribada), visualment també teniu al 

rimera  balisa de color vermell. Hi  haurà un piragüista en aquest 
à. En aquest punt i podeu trobar més gent nedant amb embarcacions que estaran fent el 

discapacitats i travessia promeses de la 
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XXXVII TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
moment.  

Un  cop  a terra  primerament  haureu d´ensenyar el  dorsal 
entregaran l´obsequi menjar i beguda. Per qualsevol

                                                                                                         

Exemple canal d´arribada accès punt arribada
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TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ que s´estaran celebrant en aquell 

a terra  primerament  haureu d´ensenyar el  dorsal que us han marcat a l´esquena, seguidament us 
entregaran l´obsequi menjar i beguda. Per qualsevol problema físic hi haurà metge i ambulància a l´arr

                                                                                                                            

Exemple canal d´arribada accès punt arribada

Estàtua de la Paisifae 
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TRAVESSIA NEDANT LA PLATJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ que s´estaran celebrant en aquell 

que us han marcat a l´esquena, seguidament us 
 problema físic hi haurà metge i ambulància a l´arribada.
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MESURES DE SEGURETAT

QUE SÓN LES ZONES DE BANY NO ABALISADES
És la zona de platges que ocupa una franja de mar l
de la zona de platges aquesta franja es defineix a 

QUE SÓN LES ZONES DE BANY AB
És la zona de platges que ocupa una franja de mar l
metres però que pot ser modificada per raons batimè
seguretat. 
Les balises que defineixen la zona de bany hauran de ser esfèriques, grogues, 
separades a no més de 200 metres, sent recomanable 

COM CREUAR ELS CANALS NÀUTICS

COM CREUAR BOCANES DE PORT
Cal evitar travessar les bocanes de port però en el cas de ser imprescindibl
d’una embarcació de seguiment i en els 50 metres mé
menors. 
Zona d’espigons. 

COM CREUAR ELS ESPIGONS
Si be és cert que en àrees sense platja la zona de bany e
evitar nedar a menys de 15 metres dels espigons per
l’espigó. 

COM CREUAR ZONES DE COSTA 
Seguint el criteri establert per a la Zona d’espigo
allunyat possible de la costa sempre dins dels 50 m
sortints de costa en el trajecte.  
En el supòsit de zones amb grans corrents i sempre 
més de la costa per tal d’evitar el retorn de l’ona
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MESURES DE SEGURETAT

ZONES DE BANY NO ABALISADES
És la zona de platges que ocupa una franja de mar limítrofa amb la costa amb una amplada de 200 metres
de la zona de platges aquesta franja es defineix a 50 metres de la costa. 

QUE SÓN LES ZONES DE BANY ABALISADES 
És la zona de platges que ocupa una franja de mar limítrofa amb la costa amb una amplada recomanada de
metres però que pot ser modificada per raons batimètriques, corrents,... que puguin reconsiderar els e

la zona de bany hauran de ser esfèriques, grogues, de 40
separades a no més de 200 metres, sent recomanable uns 50 metres entre balises.

COM CREUAR ELS CANALS NÀUTICS

COM CREUAR BOCANES DE PORT
bocanes de port però en el cas de ser imprescindible caldrà fer

d’una embarcació de seguiment i en els 50 metres més propers a la bocana ja que les velocitats dels va

COM CREUAR ELS ESPIGONS
és cert que en àrees sense platja la zona de bany es descriu en els 50 metres de perímetre a la costa,

evitar nedar a menys de 15 metres dels espigons per garantir la profunditat i que l’onatge no ens llen

COM CREUAR ZONES DE COSTA ROCOSA 
Seguint el criteri establert per a la Zona d’espigons, en les zones de costa rocosa és recomanable ned
allunyat possible de la costa sempre dins dels 50 metres de zona de bany per tal d’evitar l’onatge i p

En el supòsit de zones amb grans corrents i sempre que es vagi ben senyalitzat, és preferible separar
més de la costa per tal d’evitar el retorn de l’onada. En qualsevol cas el sentit comú ens pot orienta

Vilanova i la Geltrú, 

Actualització, Vilanova i la Geltrú, 
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imítrofa amb la costa amb una amplada de 200 metres. Fora 

imítrofa amb la costa amb una amplada recomanada de 200 
triques, corrents,... que puguin reconsiderar els espais de 

la zona de bany hauran de ser esfèriques, grogues, de 40-60cms de diàmetre i 

bocanes de port però en el cas de ser imprescindible caldrà fer-se amb l’acompanyament 
s propers a la bocana ja que les velocitats dels vaixells son 

s descriu en els 50 metres de perímetre a la costa, cal 
 garantir la profunditat i que l’onatge no ens llenci contra 

ns, en les zones de costa rocosa és recomanable nedar el més 
etres de zona de bany per tal d’evitar l’onatge i possibles rocs o 

que es vagi ben senyalitzat, és preferible separar-se una mica 
da. En qualsevol cas el sentit comú ens pot orientar de com actuar. 

Vilanova i la Geltrú, 18 de Març de 2016

Vilanova i la Geltrú, 18 de Març de 2016
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                                                                           PLATJA RIBES       
                                                                                                                             
                                                                                                                             
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Xiringuito – “ El TRES”                  Xiringuito – “El DOS”          

����������	
��	�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	�
���������
������
��
��
�
����	
��
���������

16 / COPA CATALANA LLARGA DISTÀNCIA FCN 2015 / 2016 

26 de Juny de 2016
                                                                                                    Cunit

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
�

www.clubnataciovilanova.wordpress.com
cnvilanova@hotmail.com 

�

FASE FINAL RECORREGUT - ZONA ARRIBADES
�
���
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TRAV C.DAURADA-GARRAF 
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PLATJA RIBES                                                       PLATJA D´ADARRÓ
                                                                                                                                                                          ARRIBADA    
                                                                                                                                                                             7,5, Km

“El DOS”           Xiringuito– “L´U”                           Xiringuito-“El Zero”                                          

����������������������������������������������������������������������������������

Centre, Cubelles i Vilanova i la Geltrú

ZONA ARRIBADES

200 m                                                               500 m

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������Espigó St Gervasi

���������������������������������������������������������������Espigó Adarró�

PLATJA D´ADARRÓ            PLATJA ST GERVASI 
ARRIBADA    

7,5, Km

“El Zero”                                                                             Xiringuito Miramar                                                                            


