
C o m u n i c a t  o f i c i a l  I I I  C O P A  A T H L O N   
  

  

 

  
El Port de la Selva, 8 de juliol de 2020 

 

 

 

Hi ha 2 frases que defineixen el perquè de la III COPA ATHLON. 

  

“Els nedadors d’aigües obertes som gent senzilla que fem coses extraordinàries” de Damián 

Blaum i “Les coses fetes amb el cor sempre surten bé” de Jonathan Gómez. 

Amb aquest esperit us esperem el proper diumenge al Port de la Selva. 

  

Unes poques indicacions per fer-vos la jornada el màxim de senzilla. 

  

SITUACIÓ 

 

Tota la competició la disputarem a la platja de les Violetes (2a platja), al costat de la platja del 

Pas a uns 100 metres del Club Nàutic. L’accés és molt senzill. Hem escollit aquesta platja perquè 

disposa de molt espai i ens permetrà respectar totes les mesures de seguretat i higiene 

necessàries. 

  

APARCAMENT 

 

Aparcar un diumenge de juliol al Port de la Selva serà un xic complicat, però hi ha diverses 

opcions. La primera i de cost 0€ és aparcar a l’espai de sorra, davant de la benzinera a l’entrada 

del poble, d’aquí al Club Nàutic hi ha menys de 10’ caminant,  una segona opció és aparcar 

només entrar al poble un cop passat el pont, a la dreta hi ha un aparcament gratuït que 

generalment està força ple, la tercera opció és la zona blava del Club Nàutic amb un cost de 2,5€ 

per tot el dia, aconsellat per aquells que us quedeu a dinar o bé a passar el dia al poble i per 

últim a tot el poble podeu aparcar a la zona blava, amb un preu molt correcte però els tiquets 

amb un màxim de 3 hores. 

  

RECOLLIDA DE XIPS 

 

La taula estarà situada en una carpa al costat del “xiringuito” de la platja del Pas, situada a menys 

de 100 metres del Club Nàutic. Es poden recollir a partir de les 8:45 del matí. El xip serveix per 

nedar les 3 distancies i tothom té dret a participar a la de 4 KM (menys categoria aleví), 500 MTS 

i 1 KM. El xip cal portar-lo sempre al canell de la mà. 

  

 

 

 



AVITUALLAMENT 

 

Els nedadors podran agafar aigua i fruita en el “xiringuito” de la platja del Pas, un cop finalitzades 

les travessies, només caldrà mostrar el xip. 

  

TRAVESSIES 

 

Mantenim els horaris del programa, només ens queda decidir d’acord a les normatives de 

seguretat, si farem una única sortida de cada distancia o bé les farem en grups per evitar 

aglomeracions, que en principi dintre del mar no haurien de ser perilloses. 

A les 9:15 farem un briefing a la platja de les Violetes (aquest espai estarà tancat només per els 

nedadors), al costat mateix de la platja del Pas, per explicar el circuit, les sortides, les arribades 

i l’espai del que disposem per descansar entre travessies, per entrar a la següent sortida i per 

recuperar energia. 

Les sortides de les 3 distancies la farem dintre el mar a la platja de les Violetes i l’arribada serà 

també dintre el mar a la mateixa platja, tot estarà indicat amb boies. Els circuits seran seguint el 

litoral que hi ha de la punta del Moll del Club Nàutic i la Cala Tamariua, tota la travessia estarà 

protegida per embarcacions que deixaran l’espai ben tancat i indicat. 

  

PODI 

 

El podi el situarem a la part final de la piscina del Club Nàutic, serà molt simbòlic i amb el mínim 

d’actes protocol·laris. Hi haurà copa per els 3 primers classificats de la Copa Athlon (suma de 

punts de les 3 distancies) masculí i femení, i medalla per a tots els participants que s’entregarà 

al final de les 3 proves en el podi (doneu-me la confiança de fer-ho així, m’agradaria que tothom 

tingués el seu moment de glòria). Evidentment si algú necessita marxar abans li donarem la 

medalla. El podi serà a les 13:00 hores en punt per poder anar tots a dinar a les 13:30 que segur 

hi haurà gana. 

  

VESTIDORS 

 

El Club Nàutic ens deixa utilitzar els vestidors, però ens demanen si us plau que seguim les 

normatives indicades en els panells. 

  

ÀPATS (esmorzars i dinars) 

 

Aquesta setmana us enviarem un correu amb una oferta de diferents menú per els participants 

i acompanyants de la III edició de la COPA ATHLON, que permetrà fer reserva i així assegurar-

vos lloc i taula. 

  

  

Cordialment, 

 

Manel Planas i Pont 

Director Tècnic 


