AQUATLÓ CUNIT 2019
El Club Deportivo Transtriatlón organitzarà el proper Diumenge 28 de Juliol de 2019 la
“VIII Aquatló Sprint de Cunit” i el “II Aquatló Jove de Cunit”
La prova Aquatló Sprint (adults) es una competició oficial de la Federació Catalana de
Triatló (FCTRI) que dona punts per la Lliga de Clubs d’Aquatló 2019.
La prova Aquatló Jove (2002 al 2006) serà competitiva.
Totes les proves estan obertes a Federats i No Federats.
Horaris:
-

09.30h: Inici “VIII Aquatló Sprint de Cunit”
10.45h: Inici “II Aquatló Jove de Cunit”
11.30h (aproximadament): Lliurament de premis “ Aquatló Jove i Sprint Transtriatlon
Cunit”

Descripció Aquatló:
L’aquatló és un esport combinat on es realitzaran dues disciplines esportives sense
interrupció en el següent ordre marcat pel reglament:
Natació / Cursa a peu
Distàncies Aquatló Sprint (Adults):
CATEGORIA

ANY

CADETS
JUNIORS
SUB 23
ABSOLUT
VETERÀ 1
VETERÀ 2
VETERÀ 3

2002 al 2004
2000 al 2001
1996 al 1999
1980 al 1995
1979 al 1968
1969 al 1960
Nascust abans 1959

DISTÀNCIA
NATACIÓ
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m

CURSA A PEU
5000m
5000m
5000m
5000m
5000m
5000m
5000m

• 1km de natació en aigües obertes (mar): 2 voltes
• 5 km de cursa a peu (2 voltes)
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Distàncies Aquatló Jove:
CATEGORIA

ANY

INFANTIL
CADETS

2005-2006
2002-2004

DISTÀNCIA
NATACIÓ
ATLETISME
400m
2000m
400m
2000m

• 400m de natació en aigües obertes (mar): 1 volta
• 2 km de cursa a peu (1 volta)

IMPORTANT: Les dues proves poden ser modificades total i/o parcialment per
condiciones climàtiques, seguretat, força major, etc.

Recorregut Aquatló:
-

Area de transició (Boxes): s’ubicaran sobre la vorera del Passeig Marítim.
Cursa a peu: per sobre de la vorera del Passeig Marítim (direcció Tarragona).
Natació: es farà al mar, dintre de la Platja de Llevant (devant de la estació de
tren – RENFE)

Planols:
Àrea de transició (adults):
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Natació Sprint: 1000m (2 voltes de 500m)

Natació Jove: 400m (1 volta)
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Cursa a peu:
Sprint: 5k (2 voltes de 2,5k cada un)
Jove: 2km (1 volta)

Desenvolupament Aquatló Sprint (adults):
Els participants, es situaran darrera del arc de sortida i començaran els primers 1000m
de natació, un cop finalitzat el primer segment, entraran a l'area de transició per fer el
canvi de material (natació a cursa a peu).
Seguidament, completaran l’Aquatló amb 5km de cursa a peu .
El segment de cursa a peu es realitzarà integrament per la vorera del Passeig Marítim
de Cunit.

Desenvolupament Aquatló Jove:
Els participants, es situaran darrera del arc de sortida i començaran els primers 400m
de natació, un cop finalitzat el primer segment, entraran a l'area de transició per fer el
canvi de material (natació a cursa a peu).
Seguidament, completaran l’Aquatló amb 2km de cursa a peu .
El segment de cursa a peu es realitzarà integrament per la vorera del Passeig Marítim
de Cunit.

Horaris:
- Aquatló Sprint: 9.30h
- Aquatló Jove: 10.45h
La designació de les sortides dels participants (Aquatló Sprint i Aquatló Jove) és facultat
directe de la FCTRI.

Temps de tall Aquatló Sprint:
Temps de tall 1: +30' (fi natació)
Temps de tall 2: +75' (natació + cursa a peu) fi aquatló
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Inscripció Aquatló Sprint i Aquatló Jove:
Es realitzaran online a la web: www.triatlo.org

Preus Inscripció Aquatló Sprint:
20€ Federats amb llicència de triatló 2019
32€ NO federats
8€ Cadets i Júniors federats.
20€ Cadets i Júniors no federats
Els NO federats hauran de pagar 20 € en concepte de fiança al recollir el xip que els hi
seran retornats al finalitzar la prova quan retornin el xip.

Preus Inscripció Aquatló Jove:
8€ Infantils i Cadets federats.
20€ Infantils i Cadets no federats.
Els NO federats hauran de pagar 20 € en concepte de fiança al recollir el xip que els hi
seran retornats al finalitzar la prova quan retornin el xip.

Límit de participants:
Aquatló Sprint: 300 places
Aquatló Jove: 100 places
Premis i Categories Aquatló Sprint:
Hi haurà trofeus i/o medalles als tres primers classificats de les categories oficials de la
Federació Catalana de Triatló (Absolut, Cadet, Júnior, Sub-23, Veterà 1, Veterà 2 i Veterà 3
(tant masculí com femení).
També es farà una classificació per clubs (masculí i femení).

Hora aproximada entrega de premis: 11.30h (aproximadament)
Premis i Categories Aquatló Jove:
Hi haurà trofeus i/o medalles als tres primers classificats de les categories Infantil i
Cadet (tant masculí com femení).
Hora aproximada entrega de premis: 11.30h (aproximadament)
Obsequi:
Tots els participants de l’Aquatló Sprint i Aquatló Jove Transtriatlon Cunit rebran un
obsequi commemoratiu de l’Aquatló de Cunit.
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Recollida Dorsals NO Federats, Federats de fora de Catalunya i Prove Jove:
A partir de les 8.30h en una carpa propera a la zona de boxes.
Horaris:
-

08.30h Control material i entrada a l’àrea de transició.
09h15m: Tancament boxes
09.30h: Inici “VIII Aquatló Sprint de Cunit”
10.45h: Inici “II Aquatló Jove de Cunit”
11.30h (aproximadament): Lliurament de premis “ Aquatló Jove i Sprint Transtriatlon
Cunit”

Per qüestions organitzatives i del desenvolupament de la prova, NO es permetrà l'accés dels
participants a l'àrea de transició (Boxes), fora dels horaris indicats.
IMPORTANT: L'Organització i la Federació Catalana de Triatló, en cas de necessitat
organitzativa, de seguretat o de força major poden reorganitzar les sortides per al
correcte desenvolupament de la prova.

A tenir en compte:
Servei Guarda-roba (a partir de les 8.30h)
A la Zona de Transició només s’hi pot deixar el material per la competició.
Hi haurà avituallament a la zona d’arribada amb beguda i barreta energètica per
participant.
Es recomana arribar a la zona de competició amb 60’ d’antelació.
Per accedir a la Zona de Transició (Boxes) es obligatori presentar DNI.
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REGLAMENTS:
Reglament Aquatló Sprint:
1.- El “VIII Aquatló de Cunit” es regirà pel Reglament de la FCTRI i tant la inscripció
com la participació implica la seva acceptació.
2.- Tota reclamació podrà ser presentada, per escrit i acompanyada d’una fiança de
30€, com a màxim una hora desprès de finalitzada la prova. La fiança serà retornada si
prospera la reclamació.
3.- L’Organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o
materials que poguessin patir els participants i/o espectadors, abans, durant o desprès
de la prova
4.- L’Organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la
prova si apareguessin circumstàncies imprevistes que ho fessin necessari segons la
decisió del Jutge General de la FCTRI. Està previst un circuit alternatiu preparat per a la
disputa d’una Cursa a Peu o una Travessia de Natació.
5.- Els menors de 18 anys hauran de presentar un permís patern o del tutor legal.
6.- L'Organització no realitzarà cap devolució de l'import de les inscripcions, excepte en casos de
malaltia (presentant justificant). Data màxima per sol·licitar la devolució de l'import serà el 14-72019

7.- La inscripció al “VIII AQUATLÓ DE CUNIT” implica l’acceptació tant d’aquest
reglament com del de la Federació Catalana de Triatló.
Reglament Aquatló Jove:
1.- El “II Aquatló Jove de Cunit” es regirà pel Reglament de la FCTRI i tant la inscripció
com la participació implica la seva acceptació.
2.- L’Organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o
materials que poguessin patir els participants i/o espectadors, abans, durant o desprès
de la prova
3.- L’Organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la
prova si apareguessin circumstàncies imprevistes que ho fessin necessari segons la
decisió del Jutge General de la FCTRI.
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