
INFORMACIÓ   II TOUR TO SUP GARRAF 
DIA: Diumenge 29 de Maig 
SPOT: Platja La Falconera de Garraf (Sitges) 
 
INSCRIPCIÓ: 
- Enviant mail a:  info@haciaelsup.com 
- Indicar nom, cognoms i categoria on voleu participar, número de soci UCS i Club, i edat en cas de menors. 
- Pagament: transferència bancària a TRIODOS BANK.  ES33 1491 0001 20 2116880127 
- NO es garanteix dorsal per a les persones no pre inscrites. 
- Es garanteix menú barbacoa a totes les persones que facin la inscripció corresponent (inscripció + menú) i 
efectuïn l’ingrés amb antelació abans de l’esdeveniment. Opció vegetariana, cal sol·licitar-la al fer la 
inscripció.  
- La finalització de les inscripcions es farà 4 dies abans de la regata.  
 
HORARIS: 
8:00h - 9:00h   Inscripcions al Club Nàutic Garraf i entrega de dorsals. 
09:10h - 09:15h    Breafing categoria infantil. 
09:30h  Sortida categoria infantil (sprint): 1.2 km aprox. 
09:50h  Breafing competidors, foto grupal i escalfament.  
10:15h  Sortida Elite Race 12’6 masculí, 14 masculí, 12’6 femení    8 km aprox. 
10:20h  Sortida 12’6 Air Sup masculí i femení, 14’ inflables   6-7 km aprox. 
10:25h  Sortida Allround masculí i femení, Inflables masculí i femení   4-5 km aprox. 
12:00h Entrega pícnic, tiquets menú barbacoa i de sortida de l’aparcament.  
13:00h Entrega de premis.  
14:00h Dinar. 
17h:     Finalització estimada de l’esdeveniment  
 
PREUS INSCRIPCIONS: via e-mail i pagament transferència bancària 
Amb carnet UCS 
• Inscripció + picnic + menú BBQ riders adults:  30€  
• Inscripció + picnic + menú BBQ riders infantils: 15€ 
• Inscripció +pícnic riders adults: 20€ 
• Inscripció + pícnic riders infantils: 5€  
 
Sense carnet UCS   
• Inscripció + pícnic + menú BBQ riders adults:  40€  
• Inscripció  + pícnic + menú BBQ riders infantils: 20€ 
• Inscripció + pícnic riders adults: 25€ 
• Inscripció + pícnic infantils : 10€ 
 
• A tots els preus se’ls sumarà un plus, a les inscripciones fetes fora de termini, incloses les fetes el 

mateix dia de la race.  
 

• Opció Menú Barbacoa per a acompanyants: 15€ Inscripcions a info@haciaelsup.com i pagament previ 
mitjançant transferència bancària a TRIODOS BANK.  ES33 1491 0001 20 2116880127. Cal indicar nom, 
cognoms, número de menús i si es desitja opció vegetariana.  
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CATEGORIES:  

Les categories faran les distàncies indicades:  

•  Elite Race 12’6 masculí i femení, 14 masculí  8 Km (aprox.) 

•  12’6 Air SUP masculí i femení, Air Sup 14’   6 Km (aprox.) 

•  Allround masculí i femení, 4-5 km (aprox.) 

•  Inflables masculí i femení 4-5 km (aprox.) 

•  Infantils sprint  1 Km. (aprox) 

 

DURANT L’ESDEVENIMENT 

Es poden entrar mascotes al recinte del Club Nàutic Garraf i a la platja sempre i quan estiguin 
controlades pels propietaris.    

 

PÀRQUING: Els participants podran accedir al pàrquing del Club Nàutic Garraf recollint el tiquet a 
la barrera d’entrada.  A la sortida, es donarà a tothom el tiquet de sortida al mateix punt de les 
inscripcions (sense cost afegit).  

Es prega MÀXIMA puntualitat.  

Cal presentar el carnet de la UCS.  

 

MENÚ BARBACOA 

• Amanida per compartir 

• 1 plat de botifarra amb guarnició  

• Pa amb tomàquet/all i oli 

• Beguda: vi i aigua, cervesa.  

• 1 postres: pastís de crema catalana 
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LOCALITZACIÓ:  
 

 
 

 
 
 
IMPORTANT:  
 
PÀRQUING: Es podrà accedir al pàrquing del Club Nàutic Garraf,  agafant el tiquet a la barrera d ‘entrada al 
club. El vehicle el podreu deixar al pàrquing fins l’hora de finalització de l’esdeveniment. Es recomana 
entrar al club i descarregar les taules a la zona habilitada a prop de la caleta, o a la mateixa caleta, i 
seguidament aparcar el vehicle.  
 
DIRECCIÓ CLUB NÀUTIC GARRAF:  Escullera de Ponent s/n Garraf,  08871 
INSCRIPCIONS  via “on line”  a : info@haciaelsup.com   
PAGAMENTS via transferència bancaria a TRIODOS BANK ES 33  1491 0001 20 2116880127 
Per a més informació podeu escriure un mail a:  info@haciaelsup.com  
Per veure un mapa de la zona o com arribar-hi, aneu a www.haciaelsup.com , secció “Contacte”.   
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RECORREGUT: 1,917 Kms. aprox   


