REGLAMENT
“III ACUATLÓ JOVE SITGES ”
“I AQUATLO KIDS SITGES”

Ens plau informar-vos que el proper dissabte 28 d’octubre de 2019 es celebra la III
edició de l’Aquatló Jove de Sitges, organitzada per el Club Natació Sitges, amb el
suport de la Federació Catalana de Triatló (Fctri), Consell Catalá de l’esport i la
Ufecc i amb la col·laboració del Ajuntament de Sitges.
La III edició del Acuatló Jove de Sitges formará part del programa JOVE
TRIATLET@ COMPLERT amb proves que tenen la finalitat que els esportistes dels
anys 2002 a 2006 (INFANTILS I CADETS) puguin fer el pas de la competició infantil
a la oficial d’una manera progressiva.
L’Aquatló Jove de Sitges, forma part de les quatre proves escollides per la fctri per
fer el Ranquing Jove Triatleta Complert junt amb:
-

24/2 Duatló Jove de Pineda de Mar
15/6 Aquatló Jove de Barcelona
7/9 Triatló Jove de Banyoles
28/9 Aquatló Jove de Sitges

Aquatló Jove de Sitges
CATEGORIA
CADET
INFANTIL

ANY DE NAIXEMENT
2002-2003
2004-2005

NATACIÓ
500 mts
500 mts

Distàncies Aquatló Jove
• 500 mts de natació en aigües obertes (mar) 1 volta
• 2,5 km de cursa a peu (Passeig Marítim - Asfalt) 1 volta

CURSA PEU
2500 mts
2500 mts

HORA
11h
11h

Aquatló Kids

CATEGORIA

ANY DE NAIXEMENT

NATACIO

CURSA A PEU

HORA

ALEVIN

2007-2008

200

1500

11:45

BENJAMIN

2009-2010

200

1500

11:45

PREBENJAMIN

2011-2012

100

600

12:00

Recorregut:
-

Area de transició (Boxes): s’ubicaran sobre la vorera del Passeig Marítim
número 15.
Natació: es farà a la Platja de l’Estanyol, una volta a circuit marcat per dues
boies.
Cursa a peu: per sobre de la vorera del Passeig Marítim (direcció Vilanova i
la Geltrú)
El circuits dels menors seran els mateixos, amb les distancies de cadascuna
de les categories de la prova kids.

BOX

Circuit de cursa a peu.

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.

El circuit atlètic es per asfalt, es realitzarà completament pel Passeig Marítim (damunt la vorera) des de la Platja de l’Estanyol (Club Natació Sitges) fins a la meitat
de la Platja del Terramar. Es farà un gir de 180º per dirigir-se de nou a la zona de
boxes i completar els 2,5km.

INSCRIPCIONS:
Únicament en www.triatlo.org
CANVIS I DEVOLUCIONS:
Els canvis entre els integrants del mateix club es podran realitzar a la pàgina web
de la Federació Catalana de Triatló, complint la normativa i respectant els terminis.
L'Organització no realitzarà cap devolució de l'import de les inscripcions.
PREUS:
Infantils i Cadets 8€ Federats (llicencia de Triatló 2018-2019) - 20€ No Federats
Alevins-Benjamins-prebenjamins 6€ Federats
-12€ No Federats

RECOLLIDA DE DORSALS:
Els participants NO Federats poden recollir el dorsal i el xip (si no en teniu en
propietat) a partir de les 8.45 hores en una carpa propera a la zona de boxes.
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. Es important que
porteu el vostre porta-xip o cinta elàstica ja que la Fctri només proporciona el xip,
caldrá portar un document identificatiu (DNI) per poder accedir-hi.

HORARIS
9:00 control material i entrada a la zona de boxes per a tots els participants.
9:45 Tancament boxes
10:00 Inici
V AQUATLÓ SPRINT (Lliga de Clubs i Copa Catalana)
11:00 Inici
III AQUATLÓ JOVE (Jove Triatleta Complert@)
11:45 Inici
I AQUATLÓ KIDS
(categories de menors)
Lliurament de Premis al arribar l’últim participant de la prova Jove.
LÍMIT PARTICIPANTS
JOVES 100 places / KIDS 50 places
PREMIS I CATEGORIES
Hi haurà trofeus i/o medalles als tres primers classificats de les categories oficials
de la fctri.(cadets/infantils), Per els més petits els hi donaran una medalla i un
obsequi.

OBSEQUI
Tots els participants rebran un obsequi commemoratiu del III Aquatló Jove
SERVEIS A ELS PARTICIPANTS:
-

Servei Guarda-roba.
A boxes només s’hi pot deixar el material competitiu (no es permet
entrar motxilles a els boxes).
Hi haurà avituallament a la arribada.
Servei Asistencia médica.
Vestidors i dutxes a les Instal·lacions del Club natació Sitges (Passeig Isaac
Albeniz 6-8 Urb.Vallpineda ( des de el Passeig Marítim /zona de sortida/ hem
d'anar direcció Barcelona, pujant per la Avinguda Sofia fins a la rotonda del
Rugby Sitges, agafar el carrer Felip Font i Falp, fins al final del carrer,
rotonda,agafar 3ª sortida i girem a la dreta al Passeig de Sant Didac, girem
carrer Mas d’en Lliri). https://goo.gl/maps/TgbFqzJbVnNu2qFi7

REGLAMENT
1.- El “III Aquatló Jove Sitges i el I Aquatló Kids Sitges 2019 es regirà pel
Reglament de la FCT i tant la inscripció com la participació implica la seva
acceptació.
2.- Les categories seran les oficials de la
(Cadet,Infantil,Aleví, Benjamí i Pre-benjamí).

Federació Catalana

de Triatló

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 oficial de la FCT. Està previst un circuit alternatiu prepar d’una cursa a
peu.
5.- Els menors de 18 anys hauran de presentar un permís patern o del tutor legal.
6.- La inscripció al “III AQUATLÓ JOVE Y AQUATLÓ KIDS ” implica l’acceptació
tant d’aquest reglament com del de la Federació Catalana de Triatló.

