
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ll AQUATLÓ JOVE 
l AQUATLÓ ALEVÍ/BENJAMÍ 

CLUB NATACIÓ BARCELONA 

 

15.06.19 - 9.00h 



 

 

I. Descripció de la prova 

Prova esportiva d’Aquatló, modalitat de triatló, consistent en la realització consecutiva 

d'un recorregut de natació (500m cadets e infantils, 300m alevins i benjamins) i de 

cursa a peu (2.5km (2 voltes) cadets e infantils, 1.7km (1 volta) alevins i benjamins) 

La sortida tindrà lloc a les 09:00 (alevins i benjamins) i a les 9.30 (cadets e infantils) 

davant de les instal·lacions del Club Natació Barcelona. Es realitzarà des de la zona 

acotada amb banners ubicada a la vora de la platja, en una única onada, un cop 

l'oficial dispari el tret de sortida. Previ a la sortida es farà un recordatori per als 

participants sobre el recorregut i número de voltes.  

 

II. Circuits 

Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat. L'organització 

podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.  

Segment de natació 

Aquest segment, es realitzarà dins el canal de navegació (entrada i sortida 

embarcacions) del Club Natació Barcelona que, durant la prova, el seu ús es disposarà 

exclusivament perquè els joves triatletes puguin nedar amb seguretat i les condicions 

òptimes. Els participants trobaran el recorregut perfectament senyalitzat amb dues 

boies grans als girs i arc inflable d’arribada. Hi haurà caiacs amb personal controlant i 

guiant els esportistes.  

Àrea de transició 

 Un cop realitzat el segment de natació els participants iniciaran el recorregut fins a la 

zona de transició ubicada dins les instal·lacions del CNB, a la pista poliesportiva. 

Realitzaran el canvi de material i enllaçaran amb el recorregut de cursa a peu. 

Segment de cursa a peu 

Aquest any consistirà en un recorregut a realitzar en una volta (alevins i benjamins) o 

dos voltes (cadets i infantils). 

Se surt des del lateral del CNB, corrent entre l'edifici de l'desigual i la platja, amb 

direcció a l'Hotel W Barcelona per pujar la rampa cap a la plaça i posteriorment dirigir-

se al nou "Passeig del Escullera". La tornada és pel mateix lloc. 

Cada participant es responsabilitzarà de contar les seves voltes i quan finalitzi la 

segona volta (cadets i infantils) es desviarà per entrar a meta. 



 

 

 

II.a Circuit Aleví i Benjamí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.b Circuit Cadet i Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.Categories i premis 

Prova puntuable pel Circuit Jove Triatleta Complert@ 

Hi haurà classificacions i premi pels 3 primers nois i 3 primeres noies de cada 

categoria: 

- Cadet: 15 a 17 anys (2004-2002) 

- Infantil: 13 a 14 anys (2006-2005) 

- Aleví: 11 a 12 anys. (2008-2007) 

- Benjamí: 9 a 10 anys. (2010-2009)  

El lliurament de premis es realitzarà en finalitzar la prova. 

 

IV. Inscripcions 

Inscripcions a través de la web de la Federació Catalana de Triatló.    

II AQUATLÓ JOVE CNB - ANYS 2002 AL 2006 

II AQUATLÓ INFANTIL CNB - ANYS 2007 AL 2010 

- Preu Federats: 8€  

- Preu No Federats: 20€   

Les inscripcions es tancaran quan s’assoleixin els 150 inscrits, o bé el dimecres 

anterior a la cursa, dia 12/06/19 a les 23:59h. No s’admetran inscripcions el mateix dia 

de la cursa. 

* No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de la taxa pagada.  

V. Com arribar-hi 

El pàrquing més proper està situat a la Plaça del Mar, que es troba a uns 200 m de les 

instal·lacions del CNB. Es podrà disposar de tiquets descompte pels acompanyants 

dels participant que requereixin aquest servei. Tiquet de 3h/6€ a adquirir a la recepció 

del club. 

https://goo.gl/maps/zyDN4Y2g1q92  

 

VI. Contacte 

triatlo@cnb.cat  

http://www.cnb.cat/aquatlo-jove-cnb-2019/  

Martin Ricciardi Tel. 667 537 520  

http://www.triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=18005
http://triatlo.org/competicions/infantil/informacio/?idcompeticio=19090
http://triatlo.org/competicions/infantil/informacio/?idcompeticio=19091
https://goo.gl/maps/zyDN4Y2g1q92
mailto:triatlo@cnb.cat
http://www.cnb.cat/aquatlo-jove-cnb-2019/

