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El Club Esportiu Fes Tri Tiana amb la col·laboració de les Regidories d’esports de 
l’Ajuntament de Tiana i el suport de la Federació Catalana de Triatló organitza el proper 
diumenge 1 de juliol de 2018 la 1ª Aqua-trail  Fes Tri Tiana. 
 
L’objectiu d’aquest esdeveniment és promocionar l’esport en edats escolars i donar a 
conèixer el Club Esportiu Fes Tri Tiana a tot arreu.  
 
La prova tindrà sortida i arribada al davant del Poliesportiu Municipal de Tiana, situat a 
l’Avinguda Eduard Fontserè, s/n, 08391 Tiana. 
 
 
 
 

CATEGORÍES i DISTÀNCIES: 
   

AQUATLÓ SWIM RUN 

Pre benjamí 50 m. 450 m. 

Benjamí 100 m. 750 m. 

Aleví 200 m. 1.100 m. 

Infantil 400 m. 1.700 m. 

HORARIS: 
 
 
Les sortides seran esglaonades i per categories de grans a petits i en funció de la quantitat 
de participants per categoria es valorarà fer les sortides mixtes o separats nens i nenes.  
Abans de cada sortida es farà una explicació de la prova.  
 
 

• 8:30h.-9:30h Entrega de dorsals. 
 

• 10:00h. Sortida Infantils 
 

• 12: 00h aprox. Sorteig material 
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REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ 

 

1. DATA I LLOC DE LA PROVA: 1 de juliol de 2018 A les 10:00h  Avinguda Eduard Fontserè, s/n Tiana. 

 

2. INSCRIPCIONS: Directament a la FCTRI http://www.triatlo.org/4 € federats i 10€ no federats (Màxim 

15). Dels quals, 1€ va destinat a una donació a l’Associació de Discapacitats ,ASPAMOTI. 

 

3. No hi hauran classificacions, i al final de la cursa es farà un sorteig de material. 

 

4. A la línia d’arribada hi haurà avituallament de beguda i fruita per els participants. 

 

5. Qualsevol participant que no estigui en bones condicions, se’l demanarà que abandoni la prova. 

 

6. Cada participant no federat tindrà l’assegurança de dia de la FCTRI i ha de tenir les condicions 

òptimes per realitzar la prova. L’organització no es fa responsable de cap incident que es pugui 

produir durant la cursa per motius de condició mèdica dels participants. 

 

7. La inscripció a la prova implica l’acceptació d’enregistrament d’imatges del menor 

 

8. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin 

publicats a les llistes d’inscrits 

 

9. Cada participant ha de tenir cura dels seus objectes personals 

 

10. AQUA-TRAIL podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per inclemències del temps 

o per causes alienes i /o de força major, sempre que ho decideixin l’Ajuntament de Tiana i l’entitat 

organitzadora. 

 

11. Es obligatori l’ús de roba i calçat esportiu: Banyador, ulleres, casquet de bany, samarreta o trimono i 

sabatilles esportives (no es permet córrer sense cobrir el tors). 

 

12. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament, així com el reglament de la 

federació catalana de triatló.  

 

13. RGPD .: En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL 

CONSELL de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades de contacte utilitzats per a la present 

comunicació seran incloses en un fitxer titularitat de CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA, amb la finalitat de 

possibilitar les comunicacions a través del correu electrònic de la mateixa amb els diferents contactes 

que aquesta manté dins de l'exercici de la seva activitat. Sense perjudici d'això se li informa que vostè 

podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició així com els altres drets que 

recull el citat reglament, per a això ha de dirigir-se a CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA, AV Eduard Fontserè 

S / N 08391 TIANA (BARCELONA) adjuntant fotocòpia del document acreditatiu d'identitat o bé per 

correu electrònic a escolafestri@gmail.com En virtut de la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la 

Societat de la Informació i correu electrònic (LSSI- CE), aquest missatge i els seus arxius adjunts poden 

contenir informació confidencial, per la qual cosa informa que el seu ús no autoritzat està prohibit per 

la llei. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, si us plau notifiqui-ho immediatament a través 

d'aquesta mateixa via i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers adjunts sense llegir-lo 
o gravar-ho total o parcialment. 
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• PRE-BENJAMÍ ½ VOLTA 50m 
• BENJAMÍ 1 VOLTA 100m 
• ALEVÍ     2 VOLTES  200m 
• INFANTIL 4 VOLTES 400m 

INFANTILS CURSA 1700 metres (circuit 2 A + 1B) 
ALEVINS CURSA   1100 metres (circuit 1 A + 1B) 
BENJAMINS CURSA    750 metres (circuit 1 B + 1C) 
PRE BENJAMINS CURSA     450 metres (circuit 1 C) 
 
 
NOTA: 
Per trobar la distància total a la cursa a peu s’han de 

mesurar les distàncies dels circuits i afegir 100 metres 

fins a l’arribada a la línia de meta que hi serà al front 

del pavelló Municipal. 

  


