XIIè. CAMPIONAT INFANTIL d'AQUATLÓ
MOLINS DE REI


ORGANITZA:
Club Natació Molins de Rei amb la colꞏlaboració de l´Ajuntament de Molins de Rei i de la Federació
Catalana de Triatló.



DATA I LLOC:
La prova es celebrarà el dissabte 8 de Setembre de 2018, a les instalꞏlacions del CLUB NATACIÓ MOLINS
DE REI, i CAMP DE FUTBOL JOSEP RAICH



INSCRIPCIONS:
La inscripció serà gratuïta i limitada a 150 participants - 25 per categoria. Data límit, DIMECRES 5 de
SETEMBRE a les 24h a la Web de la Federació Catalana de Triatló: http://www.triatlo.org/.



HORARI:
La primera prova començarà a les 11h. Les sortides seran per categories. Abans de cada sortida es
farà una explicació de la prova. Cal estar 30 minuts abans de l'hora indicada, pels preparatius.



CATEGORIES, DISTÀNCIES i HORARIS:
CATEGORIES

Natació

Cursa-2

Horari

Mi ni P RE -B E NJ AM I (2 01 2- 201 3 ) Mi x t

50m

10 m.

50m

PRE-BENJAMINS (2010-2011) Mixt

100m

25 m.

100m

11:00
11:10

BENJ A MI NS ( 200 8 -2 00 9) M as c . i F em .

1 volta

50 m.

1 volta

11:20

A L E V I N S ( 2 0 0 6 - 2 0 0 7 ) M as c . i Fe m.

2 voltes

100 m.

1 volta

I N F A N T I L S ( 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) M a s c . i Fe m.

2 voltes

100 m.

1 volta

11:35
11:35

CA DE TS (2 00 1- 20 03 ) Mas c . i Fe m.

3 voltes

200 m.

1 volta

Lliurament de Premis (aprox.)

o
o


Cursa-1

11:55
12:30 h

Natació: Es farà a la Piscina del Club Natació Molins de Rei.
Cursa a peu: En circuit tancat al trànsit, als voltants de les instalꞏlacions del Club Natació
Molins de Rei i camp de futbol Josep Raich. Cada volta al camp és d’aproximadament 300m.

LA CURSA
La cursa es desenvoluparà sense interrupcions. Quan el participant acabi el primer sector a peu,
entrarà a boxes, situats dins de la part coberta de la piscina per canviar-se, i fer tot seguit la part de
natació per a continuació quan l'acabi, entrar un altre cop a boxes, per canviar-se novament, i fer tot
seguit el segon sector de cursa a peu, finalitzant l’ Aquatló a la zona de gespa del Club Natació Molins
de Rei.
La zona de boxes estarà reservada només als participants, i el seu material.
El pitral es marcarà amb retolador a sobre del maluc esquerra i el braç dret de cada participant.
La prova estarà controlada i cronometrada per la Secció de Triatló del Club Natació Molins de Rei i els
jutges de la Federació Catalana de Triatló, que aplicaran un reglament derivat del de la F.C.T.



CIRCUITS:
(veure plànol ajunt)



MATERIAL OBLIGATORI A PORTAR PER CADA ATLETA:
o
o
o



Natació: Banyador. El casquet i les ulleres són optatives.
Cursa a peu: Samarreta tècnica, (si no es porta la part superior tapada mitjançant un "top"
/ banyador sencer / mono), i calçat adequat. A la primera cursa a peu es permet portar el
casquet i les ulleres de natació.
Material especial: No es permesa la utilització de cap sabatilla o similar als peus durant la
natació. Si es reglamentaria la utilització de samarretes tècniques dins de l'aigua (les de
cotó NO).

COM ARRIBAR:

Notes:
La participació en aquesta cursa implica l'acceptació d'aquest reglament, i també de tot allò no previst, que
serà resolt per l 'organització. L’organització podrà segons la quantitat de participants agrupar categories,
per tant, cal estar atent per si canvien les hores de sortida. Això serà comunicat el mateix dia de l’ Aquatló a
les 10:00h.
Drets d’imatge: El fet d’inscriure’s en aquesta prova autoritza expressament l’organització a utilitzar
gratuïtament les imatges, dels nens que hi participin.





ORGANITZA:

COLꞏLABORA:

