XVI AQUATLÓ CIUTAT DE BADALONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2018

Com a cloenda de la temporada d’Aquatló del Circuit Català presentem una nova, atractiva i
espectacular prova: el XVI Aquatló Ciutat de Badalona, Campionat de Catalunya per Equips
2018.
La data que es durà a terme és el proper 12 d’Octubre de 2018 al Passeig Marítim de
Badalona.
La prova està organitzada pel CLUB NATACIÓ BADALONA amb la supervisió de la Federació
Catalana de Triatló.

FORMAT DE L’AQUATLÓ
Equips Open
Equips Elit
Punts importants del reglament a tenir en compte

HORARIS
Horaris Generals
Horaris prova Open
Horaris prova Elit
DISTÀNCIES

SORTIDES
Prova Open
Prova Elit
INSCRIPCIONS
Equips Èlit.
Equips Open.

CIRCUITS
Circuit segment de natació de 1 km
Circuit segment de cursa a peu de 5 km
EMPLAÇAMENTS DE LA PROVA
Boxes
Cambra de sortida
Zona d’espera del reagrupament de la t1
Avituallament líquid cursa a peu
Arribada de la prova
EMPLAÇAMENTS DELS SERVEIS
Recollida de dorsals i bossa de l’aquatleta
Dutxes i wc
Servei de guarda roba
Aparcament
Avituallament a l’arribada
Servei de fisioterapia
Entrega de trofeus i sorteig
TROFEUS I SORTEIG
Trofeus prova Èlit i Open
Trofeus dels patrocinadors de l'Aquatló
Sorteig final
CONTACTE

FORMAT DE L’AQUATLÓ
El mateix dia es celebraran dues proves:

● Prova Open – Aquatló per equips.
Prova oberta masculina, femenina i mixta. Participació de federats i no federats. Equips
compostos per aquatletes d’un mateix o de diferent club. Els clubs poden presentar més
d’un equip.

Equips Open: Aquests han d’estar compostos per un màxim de 5 aquatletes i un mínim de 3
aquatletes .
Els equips poden ser:
● Masculins.
● Femenins.
● Mixtes. Ha d'haver-hi com a mínim un participant de cada sexe.

En tots els casos, per tal de comptabilitzar el temps han de finalitzar com a mínim tres
persones. Per al cas dels equips mixtes entre aquestes tres persones ha d'haver-hi una de
cada sexe.
S'accepten esportistes no federats. S’haurà d’informar amb antelació a l’organització les
dades de tots els participants de la prova OPEN i si estan o no federats, per tal de gestionar
el tema de l’assegurança en cas de que no ho estiguin.

● Prova Elit – Campionat Nacional de Catalunya (C.N.C.) per Equips.
Prova Elit masculina i femenina. Participació únicament de federats. Equips compostos per
aquatletes d’un mateix club. Els clubs només poden presentar un equip masculí i un femení.
Equips Elit:
Els equips poden ser:
● Masculins (màxim 6 participants, mínim 4).
● Femenins (màxim 5 participants, mínim 3).

No s’accepten esportistes no federats/des.
La inscripció a la prova es fa per l’equip Elit de cada Club . És a dir, no cal concretar el nom
dels/les aquatletes a l’hora de realitzar la inscripció.
Només caldrà informar de la quantitat de components dels equips a l’organització en el
moment de retirar els dorsals.

Punts importants del reglament a tenir en compte:
•

És possible la participació d'un mateix esportista a la prova Open i a la prova Elit.

•

Durant el transcurs de la cursa, la separació màxima d’un component de l’equip respecte
els/les altres no podrà superar els 30’’ en qualsevol punt del circuit.

•

S’establirà a la zona de transició (només existirà T1 entre el segment de natació - cursa a
peu), una zona d’espera pel reagrupament dels participants d’un mateix equip. Tot
participant que arribi a la zona d’espera amb més de 30’’ darrera dels components del
seu equip, quedarà desqualificat.

•

És motiu de desqualificació escalfar als circuits ja que han d'estar lliures. Es podrà
escalfar en qualsevol altre lloc que no interfereixi als circuits.

•

És important arribar amb suficient temps d’antelació́ per evitar aglomeracions i un
possibles retràs de l'inici de l’Aquatló.

•

Recordar que per entrar el material a boxes tant a la prova Open com Elit, cal entrar tots
els/les membres d’un mateix equip junts.
Per la prova Open és únicament obligatori presentar el dorsal als boxes. No és
obligatori el xip groc, i tampoc ho és el casquet de bany numerat de la Federació
Catalana de Triatló. Des de l’organització es recomana l’ús d’un casquet similar en els
components dels Equips Open.
Mentre que per la prova Elit és obligatori presentar el dorsal, el xip groc i el casquet de
bany numerat de la Federació Catalana de Triatló

•

L’organització reclina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials
que poguessin patir els participants i/o els espectadors abans, durant o després de la
prova.

•

L’organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la prova
si les circumstàncies així ho fessin necessari segons la decisió del Comitè de Competició,
Salvament Marítim o Capitania Marítima per tal d’assegurar la integritat dels
participants.

•

En cas d’anul·lació de la prova per causes alienes a la organització no es retornarà
l’import de la inscripció.

HORARIS
Horaris Generals
•

7:00 – 8:30 Recollida dorsals

de TOTS ELS PARTICIPANTS el divendres

12/10/2018 al Club Natació Badalona (C/ Eduard Maristany 5-7) a la sala
polivalent del Club Natació Badalona

•

8:00 Obertura boxes OPEN I ELIT

•

8:55 Tancament boxes OPEN I ELIT

•

09:00 Inici Sortida Open

•

10:00 Inici Sortida Campionat Catalunya d`Aquatló per Equips

•

12:00 Entrega de Trofeus i Sorteig

En funció de la composició final dels equips de les dues proves els horaris podran patir
lleugeres modificacions.
Els equips s'hauran de presentar a la cambra de sortides, un mínim de 5 minuts abans de la
seva sortida.
MOLT IMPORTANT: Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.

Horaris prova Open
L'entrada a box es farà de 8:00h-8:55h.
L'inici de la prova Open serà a les 09:00h.
Els equips s'hauran de presentar a la cambra de sortides, un mínim de 5 minuts abans de la
seva sortida. Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.
La retirada del material es farà aproximadament a partir de les 11’30h en funció de l'entrada
de l’últim equip Elit a meta.
En funció de la composició final dels equips de les dues proves els horaris podran tenir
petites modificacions.

Horaris prova Elit
L'entrada a box es farà de 8:00h-8:55h.
L'inici de la prova Elit de C.N.C. per Equips serà a les 10:00h
Els equips s'hauran de presentar a la cambra de sortides, un mínim de 5 minuts abans de la
seva sortida. Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.
La retirada del material es farà aproximadament a partir de les 11:30h depenent del número
d'inscripcions i de l'última entrada de l’últim equip a Box.
En funció de la composició final dels equips de les dues proves els horaris podran tenir
petites modificacions.

DISTÀNCIES
La prova es compon de dos segments consecutius com el que ja es realitza als Campionats
Estatals d’Aquatló: un sector inicial de natació i un segon de cursa a peu.
Les distàncies seran les comuns per a totes les modalitats, tant Open com Elit:
● 1 km nedant
● 5 km cursa a peu.

SORTIDES
Prova Open
L’ordre de sortida definitiu de la prova Open quedarà marcat per l’organització i es publicarà
la web del Club Natació Badalona dies abans de la prova, atenent als criteris següents:
● Ordre invers a l'ordre d'inscripció, és a dir, l'últim equip que s'apunti serà el primer a
sortir.
● Es faran tres diferents blocs per tipus d’equips: en primer lloc sortiran els equips
femenins, tot seguit els equips mixtes i, finalment, els equips masculins.
● Els clubs que portin més d'un equip no sortiran seguits. Es deixaran uns minuts entre
equips d’un mateix club.

Cada equip sortirà amb un minut de diferència respecte al precedent.
Tots els equips s’hauran de presentar a la cambra de sortida un mínim de 5 minuts abans de
la seva sortida. Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.

Prova Elit
L’ordre de sortida definitiu la prova Elit estarà marcat per la Federació Catalana de Triatló
(FCT), a partir dels resultats de la Lliga Nacional de Catalunya de Aquatló 2018 en la setmana
de la data de la prova. És a dir, en les posicions en què es troba cada club a falta de disputar
l’Aquatló de Badalona que és l’ultima prova puntuable de la Lliga.
Uns dies abans de la prova es publicarà a la web de la Federació Catalana de Triatló.
Cada equip sortirà amb un minut de diferència respecte al precedent.
Tots els equips s’hauran de presentar a la cambra de sortida un mínim de 5 minuts abans de
la seva sortida. Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.

INSCRIPCIONS
Equips Elit
Segons el reglament de la Federació Catalana de Triatló, un sol equip masculí i un sol equip
femení podrà representar a cadascun dels clubs que vulguin optar al Campionat Nacional de
Catalunya d’aquatló per Equips.
La inscripció dels equips Elit es realitzarà a través del web de la federació.
● Preus d’inscripció Elit: 100€ per equip.

Equips Open
La resta d’equips que vulguin participaran a la prova Open ( formant equips masculins,
femenins o mixtes) és oberta a:
1. Els 2ns, 3rs, etc. equips de components d’un clubs ja representats a la prova Elit.
2. Components de clubs diferents que vulguin competir plegats.
3. Participants no federats que vulguin fer equip.
4. Federats i no federats que vulguin formar equip.

Tots els equips Open faran la seva inscripció a través del web de l’organitzador.

www.aquatlobadalona.cat
● Preus d’inscripció Open: 100€ per equip.

CIRCUITS
Circuit segment de natació de 1 km
Sortida de la Platja del Pescadors on els/les aquatletes de cada equip hauran de nedar junts
en un circuit triangular d'una volta de 1000 metres on es deixaran les 2 boies a mà esquerra.

Zona de transició i zona d’espera de reagrupament.
S’establirà, una zona d’espera pel reagrupament dels participants d’un mateix equip.
Tot participant que arribi a la zona d’espera amb més de 30’’ darrera dels components del
seu equip, quedarà desqualificat.
Això també passarà per a tots aquells membres de l’equip que es separin més dels 30’’ en
qualsevol punt del circuit.

Circuit segment de cursa a peu de 5 km
Al finalitzar el segment de natació, els/les aquatletes d’un mateix equip es calçaran a la zona
de box habilitada al Passeig marítim, a fi de córrer els 5 quilòmetres de cursa a peu en un
circuit de dues voltes que transcorrerà pel Passeig Marítim i la Rambla.
- 1a volta : Volta llarga (linea blava) 3,2km
- 2a volta : Volta curta (linea blanca) 1,8km
L’arribada serà a l'espectacular passadís de palmeres de la Rambla davant de l’estàtua de
Roca i Pi.

Voltes Cursa a Peu
Volta 1 - LÍNIA BLAVA (volta llarga de 3’2km):
Inici des de la sortida boxes a la zona de reagrupament.
- Anada per la dreta fins al 1r punt de gir de 180g al Passeig Maritín (0’9km).
- Continuar per la dreta fins a La Rambla on trobareu el 2n punt de gir de 180graus (1’7km).

- Tornada per la dreta en sentit contrari cap a boxes on trobareu el 3r punt gir de 180graus
(3’2km) que és l’inici de la volta curta blanca.

Volta 2 - LÍNIA BLANCA (volta curta de 1’8km):
Inici des del 3r punt de gir de 180graus.
- Anada per la dreta fins al 4t punt de gir de 180g al Passeig Maritín (4’3km. És el mateix que
el 1r punt de gir de la línia blava).
- Continuar per la dreta fins a La Rambla on encarereu la recta d’arribada i final de l’Aquatló
(km 5).

EMPLAÇAMENTS DE LA PROVA
-

Boxes.

-

Cambra de sortida.

-

Zona d’espera del reagrupament de la t1.

-

Avituallament líquid cursa a peu.

-

Arribada de la prova.

EMPLAÇAMENTS DELS SERVEIS
Passeig Marítim
- Aparcament.

Club Natació Badalona
- Guarda-roba.
- Dorsal i Bossa de l'aquatleta.
- Dutxes.
- WC.

Arribada (La Rambla)
- Avituallament
- Entrega de Premis i Trofeus.
- Sorteig.

PREMIS
Trofeus prova Elit i Open
Es farà un lliurament de trofeus distribuïts de la següent manera:
●

Trofeu per als cinc primers equips Elit masculí i femení del Classificats al CNC.

●

Trofeu per als tres primers equips Open masculí, femení i mixta.

Trofeus dels patrocinadors de l’Aquatló
A més, els nostres patrocinadors, premiaran els millors parcials de natació i de la carrera a peu
(independentment que el millor equip nedant i el millor equip corrent participi a la prova Open o Elit).

Sorteig final
Després del lliurament de trofeus, hi haurà un sorteig de material esportiu lliurat pels patrocinadors entre
tots els equips PRESENTS en el moment. Caldrà com a mínim la presència d’un representat de l’equip.

CONTACTE
info@aquatlobadalona.cat
www.aquatlobadalona.cat

Badalona, Agost de 2018

