
 

XXXV edició del Remigius Fluviï 

Diumenge 18 de setembre 2022 

L’Ajuntament de Besalú organitza la XXXV edició del Remigius Fluviï, oberta a tothom 

que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, 

tant en temps com en forma. 

1-.Les embarcacions 

Les embarcacions hauran de ser de fabricació casolana i podran ser de qualsevol 

material. Seran admesos pneumàtics i cambres de vehicles pesats (tractor o camió). 

2- La sortida 

Es donarà la sortida a les 12h del dia 18 de setembre de 2022 a la zona del riu sota el 

pont, on els participants disposaran d’1h 30 minuts per a completar el recorregut. 

Queda prohibit baixar el riu amb l’embarcació abans de les 11:00h. 

3-. El recorregut 

Es desenvoluparà pel llit del riu Fluvià des de sota el pont fins la resclosa. La distància 

total a recórrer serà aproximadament de 950m. S’haurà d’anar sempre que sigui 

possible damunt de l’embarcació i si no es pot, s’haurà de dur entre tota la tripulació i 

anar pel mig del llit del riu. Els participants són els responsables de retirar la seva 

embarcació. Queda prohibit abandonar l’embarcació al mig del riu. 

4-Inscripcions 

Les inscripcions es realitzaran fins al dijous dia 15 de setembre a les oficines de 

l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a turisme@besalu.cat o el mateix 

diumenge us podeu inscriure a les 11h a l’Oficina de Turisme. Tots els inscrits optaran 

als premis que es descriuen al punt 7. Els menors de 18 anys hauran d’aportar una 

autorització del seu pare, mare o tutor legal per a poder participar al Remigius. La 

inscripció és gratuïta i inclou obsequi i refrigeri. El dorsal s’haurà de recollir abans de la 

sortida i col·locar-lo a l’embarcació en un lloc visible. 

5-Categories 

S’estableixen les següents categories: 

· Categoria Infantil (fins els 13 anys, s’acceptaran com a màxim 2 adults 

acompanyants). 

· Categoria Juvenil (entre 14 i 22 anys). 

· Categoria Adulta (dels 23 anys en endavant). 

· Categoria Mixta (infants i adults de qualsevol edat). 

6-Premis 

· Rebrà trofeu la primera embarcació més ràpida de cada categoria. 

· Rebrà trofeu l’embarcació més nombrosa. 

· Rebrà trofeu l’embarcació més divertida en categoria infantil. 

· Rebran trofeu l’ embarcació més original en cada categoria. 
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· Rebran 100€ en metàl·lic les embarcacions més originals en cada categoria 

classificada. 

7-Cronometratge i control 

El control i cronometratge de la cursa el farà l’organització. 

8-Seguretat i serveis 

Ateses les característiques del Remigius, es demana a tota la gent interessada en 

participar-hi que abans de fer la inscripció valorin la seva condició mèdica i vetllin en tot 

moment pel seu bon estat físic. És aconsellable saber nedar. L’organització entén que la 

inscripció per part dels participants significa que aquests estan en condicions físiques 

adequades per dur a terme el Remigius, i no es fa responsable de cap incident que es 

pugui produir durant la cursa per motius de salut. 

9-Desqualificacions i reclamacions 

Qualsevol participant que no recorri la totalitat del recorregut, tot escurçant la longitud 

total del mateix, serà desqualificat. L’organització desqualificarà qualsevol participant 

que hagi comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de 

la prova; no val la pirateria ni enfonsar embarcacions d’altres participants. Igualment 

serà desqualificat qualsevol participant que mostri una actitud o actuació que sigui 

considerada com a improcedent per l’organització. L’organització desqualificarà a 

qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que 

l’envolta. 

 

10. Altres 

L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, l’horari o qualsevol altra 

circumstància de la cursa si ho considera oportú i atenent sempre a criteris de seguretat 

de cara al participant o per causes que justifiquin el canvi. Si bé el mal temps no és 

motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot 

anul·lar-la, per aquesta causa, si ho cregués convenient.  

L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o 

que aquests puguin ocasionar a tercers.  

Drets d’imatge: El sol fet d’inscriure’s al Remigius autoritza expressament l’organització 

a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones 

participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en 

materials de promoció o publicitari produïts i difosos arreu, durant el període màxim 

establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la 

possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.  

El participant autoritza expressament a l’organització a publicar les dades que 

apareixen a les classificacions, al web de l’ajuntament o en mitjans informatius que 

donin cobertura informativa a l’esdeveniment.  

La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Tot allò que no 

hi sigui establert, així com qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà 

resolta de manera inapel·lable per l’organització, en primera instància aplicant aquest 

reglament, i finalment segons el criteri de l’organització. 

L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o 

que aquests puguin ocasionar a tercers.  
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