
 



 
 

 

 

 

BOXES 
 

RECORREGUTS II AQUATLÓ CLUB NÀUTIC EL MASNOU,           

11 DE SETEMBRE DE 2016                                                             

(2,5km cursa a peu, 1km natació i 2,5 cursa a peu) 



  

REGLAMENT II AQUATLÓ CLUB NÀUTIC EL MASNOU 

1r. La competició tindrà lloc al Club Nàutic El Masnou el dissabte 17 d’octubre. La sortida 

serà a les 10h davant del Club i les distàncies seran:                                                             - 

Carrera a peu  2500m                                                                                                    - 

Natació  1000m                                                                                                     - 

Carrera a peu  2500m                                                                                                     

A les 9h s’obriran els boxes i es lliuraran dorsals  

2n. S’estableixen les categories oficials de la Federació catalana de Triatló 

3r. La prova es troba subjecte al reglament de competició de la Federació Espanyola de 

Triatló. El fet d’inscriure’s i participar implica l’acceptació el compliment d’aquest 

reglament. Tot allò que pugui no està especificat queda sota la decisió de l’organització i 

el comitè d’apel·lació. 

4t. L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals, físics  

materials que poguessin patir participants i/o espectadors abans, durant o després de la 

competició 

5è. La inscripció es tancarà dijous dia 15 o quan es superi el nombre màxim de 200 

participants. 

6è. Els premis es lliuraran 30’ després de l’arribada del darrer participant, i seran:                                                                                                                       

- Trofeus als 3 primers classificats absoluts masculins i femenins                                       - 

Trofeus als 3 primers equips classificats masculins i femenins                                          - 

Obsequis per a tots els participants 

7è. El dorsal, durant la cursa, ha de romandre sempre visible davant del corredor.  

8è. Una vegada realitzada i abonada la inscripció, no es realitzarà la seva devolució en cas de 

no participar. 

9è. L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i de neutralitzar la totalitat  o part 

de la prova si circumstàncies imprevisibles ho fessin necessari. En cas de males 

condicions meteorològiques es podrà suspendre, neutralitzar o modificar recorreguts i 

franges horàries. En aquests casos no es retornarà cap import de la inscripció.   

ELS PARTICIPANTS DISPOSARAN DE 3h D’APARCAMENT GRATUÏT AL PORT DE EL MASNOU 


