
   



    
El Club esportiu fes Tri Tiana amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tiana, Regidoria 
d’esports i el suport de la Federació Catalana de Triatló organitza el proper diumenge, 4 
de setembre, 2022 el IV Aqua-Trail Solidària Tiana.   

   
L'objectiu d'aquest esdeveniment és promoure l'esport en edats escolars.   

   
L'acte es realitzarà davant del Poliesportiu Municipal de Tiana, situat a l'avinguda Eduard 
Fontserè, S/N, 08391 Tiana.   

   
CATEGORIA I DISTÀNCIA:   
  

   

IV AQUATRAIL FES TRI TIANA 

Categoria Natació Trail 

Prebenjamí (2015 - 2017) 50m 500m (circuit 1C) 

Benjamí (2013 - 2014) 100m 1000m (circuit 1D + circuit 1B) 

Aleví (2011 - 2012) 200m 1600m (circuit 1A + circuit 1D) 

Infantil (2009 - 2010) 300m 2200m (circuit 2A) 

Cadet (2007 - 2008) 400m 2700m (circuit 2A + circuit 1D) 

  
   
Classificacions:   

   
No hi haurà classificacions. Els nens rebran una bossa amb la medalla de participació, 
l’aigua i la fuita de l'avituallament i el regal commemoratiu de l'esdeveniment.   

   
Horaris:   

   
La sortida es farà esglaonada i per categories de grans a petits. Abans de cada sortida hi 
haurà una explicació de la prova.   

   
 8:30h.-9:30h entrega de dorsals i bossa del corredor   

   
 10:00h. sortida dels cadets i així successivament. La sortida no tindrà lloc fins que 
finalitzi l'últim participant de cada categoria.   

   
 
 
  
  

 
 
 
 



MAPES BOX I CIRCUIT DE NATACIÓ   
  
  •   Mapa de àrea de box   
   

   

  
   
    

•  Mapa de la zona de natació  
 

Circuit: 50 metres      Circuit: 100 metres  

     
   

   
MAPES CURSA A PEU   

   
 

            Circuit A: 1100m                                                  Circuit B: 500m  

               
  
            
 
 



 
                   Circuit C: 450m          Circuit D: 450m  

         
  
Control de punts   

   
Durant els circuits de Trail, hi haurà voluntaris per indicar en tot moment la direcció 
del camí a seguir, així com els senyals amb cintes entre punts de control.   

Reglament  
   

1. L'esdeveniment esportiu tindrà lloc el diumenge 4 de setembre d'aquest any 2022, a 
partir de les 10:00 del matí.   

 
2. Les inscripcions costaran 10€ a la pàgina web de la Federació, però es realitzarà una donació 

de 5 euros per al participant que es destinarà a l’estudi de al Projecte d’investigació del 
càncer infantil, @tot.per.tu amb col·laboració amb Hospital VALL HEBRON BARCELONA. 

 
3. L'esdeveniment està dirigit a partir dels menors nascuts a partir 2017 fins a cadets en 

2007.   
 

4. Les inscripcions es realitzaran a partir de 25/7/2022 del 11:00h al dimecres 31/8/2022 a 
les 0:00 hores o tan aviat com els participants assoleixin un màxim de 100 participants. 
La formalització d ' aquesta es realitzarà a la web: 
https://www.triatlo.org/competicions/infantil/informacio/?idcompeticio=22017.   

 
5. Els participants hauran de seguir el recorregut senyalitzat i seguir les indicacions de 

l'organització.     
 

6. Els únics vehicles autoritzats seran designats pels organitzadors.   
 

7. Tots els participants, independentment del seu resultat, rebran els mateixos premis, 
que seran premiats el dia de la cursa.  Al final de les proves hi haurà sorteig 
d'equipament esportiu cortesia dels col·laboradors.   

 
8. L'avituallament anirà dins la bossa del corredor hi haurà aigua i fruita per a tots els 

participants.    
 

9. Es pot aconsellar a qualsevol participant que surti de la cursa si mostra un rendiment 
físic pobre o si mostra un comportament antiesportiu.   

 
10. Cada participant no federat estarà cobert per una assegurança d'accident d'un dia, 

que s'inclou al final del procés de registre. A més, cada participant actua sota la seva 
responsabilitat i té un nivell suficient de condició física per fer front a l'activitat. 
L'organització no es responsabilitza de les incidències que es puguin produir durant la 



prova per raons d'estat mèdic dels participants, que s'han d' assegurar en tot moment 
a causa de la seva bona condició física.   

 
11. La inscripció per a la prova implica l'acceptació de la gravació de la imatge del nen. 

El participant, abans de ser inscrits, autoritzaran expressament a l'organització a 
utilitzar gratuïtament les imatges dels participants. Aquestes imatges poden aparèixer 
en tots els suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials promocionals 
o publicitaris produïts i distribuïts a tot el món, durant el termini màxim establert per la 
legislació, la normativa en vigor, incloent-hi la possible pròrroga després que hagi 
transcorregut el termini previst.   

 
12. Els participants permeten explícitament el seu nom, cognom, sexe i any de 

naixement en llistes registrades.   
 

13. Els participants, llevat que es comuniqui a l'organització per correu electrònic, se'ls 
concedeix accés als organitzadors i les seves dades als organitzadors. Aquesta 
informació es pot utilitzar amb finalitats de comunicació del mateix Aqua- Trail 
SOLIDÀRIA Fes Tri Tiana i pròxims esdeveniments.   

 
14. Cada participant ha de cuidar les seves pertinences personals i retornar els residus 

que han generat.   
 

15. L'organització s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que els 
participants o tercers puguin ocasionar durant l'esdeveniment.   

 
16. L'organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre alguns o tots els indicis si 

les circumstàncies imprevistes ho fan necessari. L'organització podrà modificar la ruta, 
per raons alienes i/o de força major.   

 
17. AQUA-TRAIL pot ser suspès o transferit a un altre dia natural a causa de les 

inclemències meteorològiques o per motius aliens a la seva situació de control i/o 
força major, sempre que es resolgui l'Ajuntament de Tiana i l'entitat organitzadora.   

 
18. La inscripció en la cursa implica l' acceptació plena d'aquesta normativa.  La seva 

interpretació i tot allò que no sigui expressament reflectit i/o regulat per l'organització. 
no se   

 
19. És obligatori l'ús de roba esportiva i calçat: banyador, casquet de bany, samarreta o 

“trimono” i sabatilles (no es pot córrer sense cobrir el tors).   
   

  


