II AQUA-TRAIL SOLIDÀIRA FES TRI TIANA

El Club Esportiu Fes Tri Tiana amb la col·laboració de les Regidories d’esports de
l’Ajuntament de Tiana i el suport de la Federació Catalana de Triatló organitza el
proper diumenge 8 de Setembre de 2019 la II Aqua-trail Fes Tri Tiana.
L’objectiu d’aquest esdeveniment és promocionar l’esport en edats escolars i
donar a conèixer el Club Esportiu Fes Tri Tiana a tot arreu.
La prova es portarà a terme al davant del Poliesportiu Municipal de Tiana, ubicat
Avinguda Eduard Fontserè, s/n, 08391 Tiana.
CATEGORÍES i DISTÀNCIES:
AQUATLÓ

SWIM

RUN

Menors (2013-2014)

25 m.

125 m.

Pre-benjamí (2011-2012)

50 m.

500 m.

Benjamí (2009-2010)

100 m.

1.000 m.

Aleví (2007-2008)

200 m.

1.500 m.

Infantils (2005-2006)

300 m.

2.100 m.

Cadets (2002-2004)

400 m

3.050 m.

CLASSIFICACIONS:

No hi haurà classificacions. Tots els nens i nenes rebran la medalla de participació
al arribar al punt d'arribada i obsequi commemoratiu de la prova.
HORARIS:
Les sortides seran esglaonades i per categories de grans a petits. Abans de cada sortida
es farà una explicació de la prova.


8:30h.-9:30h Entrega de dorsals.



10:00h. Sortida Cadets i successivament. No es durà la sortida fins que no hagi
acabat l’últim participant de cada categoria.



Al finalitzar les diferents sortides es procedirà a l’entrega de material esportiu de
sorteig.
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PLÀNOL DE LA UBICACIÓ ZONA DE BOXES (

)

PLÀNOLS DEL CIRCUIT i TRACES


PLÀNOL DEL RECORREGUT DE LA ZONA DE NATACIÓ

BOIES DE SENYALITZACIÓ

RECORREGUT NEDADORS

Distància total del circuit: 25 metres

Distància total del circuit: 50 metres

Distància total del circuit:100 metres
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PLÀNOL DEL RECORREGUT DE LA ZONA DE CURSA A PEU

CIRCUIT A 750 metres

CIRCUIT B 500 metres

CIRCUIT C 400 metres

CIRCUIT D 250 metres

CADETS CURSA A PEU
INFANTILS CURSA A PEU
ALEVINS CURSA A PEU
BENJAMÍ CURSA A PEU
PRE BENJ. CURSA A PEU
MENORS CURSA A PEU

3050 metres (circuit 1E + 1 A)
2100 metres (circuit 2 A + 1 B)
1500 metres (circuit 2 B + 1C)
1000 metres (circuit 1 B + 1 C)
500 metres (circuit 1 C)
125 metres (circuit D)

NOTA:

CIRCUIT E 2300 metres

Per trobar la distància total a la cursa a peu s’han de
mesurar les distàncies dels circuits i afegir 100 metres
fins a l’arribada a la línia de meta que hi serà al front
del pavelló Municipal.
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PUNTS DE CONTROL
Durant els recorreguts hi hauran els voluntaris per indicar en tot moment la direcció
del camí a seguir, així com senyals amb cintes entre punts de control.
REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ
1. La prova esportiva es realitzarà el proper diumenge dia 8 de setembre del present

any a partir de les 10:00 hores del matí.
2. Les inscripcions son gratuïtes al web, però al retirar el dorsal es farà un donatiu de 4€

per participant que es destinarà a l’Associació ASDENT.
3. L’esdeveniment va dirigit a nens i nenes d’entre menuts 2013-2012 i de cadet a pre-

benjamí 2002-2011.
4. Les inscripcions son gratuïtes al web, però al retirar el dorsal es farà un donatiu de 4€

per participant que es destinarà a l’Associació ASDENT. Aquestes es portaran a
terme del 1/07/2019 a partir de les 0:00 fins el dimecres 4/9/2019 a les 24:00 o be
quant els inscrits arribin a un màxim de 100 places. La formalització de la mateixa es
realitzarà a la web: http://www.triatlo.org/.
5. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i seguint les

indicacions de l’organització.
6. Els únics vehicles autoritzats seran els designats per l’organització.
7. Tots els participants, indistintament del seu resultat, rebran els mateixos premis, que es

lliuraran el mateix dia de la prova, just al entrar a línia de meta. Hi haurà sorteig de
material esportiu gentilesa dels col·laboradors.
8. Al final de la prova hi haurà avituallament de beguda i fruita per els participants.
9. Qualsevol participant se’l podrà aconsellar que abandoni la cursa si mostra un

estat físic deficient o si mostra un comportament antiesportiu.
10. Cada participant no federat inscrit quedarà cobert per una assegurança

d’accident de dia, que queda inclosa en el moment de finalitzar la inscripció. Així
mateix, cada participant actua sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de
condició física suficient per afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable
de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de condició mèdica
dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.
11. La inscripció a la prova implica l’acceptació d’enregistrament d’imatges del

menor. El participant, pel fet d’inscriure’s a l’ AQUA-TRAIL SOLIDÀRIA FES TRI TIANA,
autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges de les
persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic
conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i
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difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i
futura, els reglaments i els tractes en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop
finalitzat el període previst.
12. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de

naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits.
13. Els participants, tret que ho comuniquin a l’organització mitjançant correu

electrònic, accedeixen a la cessió i de les seves dades als organitzadors. Aquestes
dades podran ser utilitzades per a finalitats comunicatives de la mateixa AQUATRAIL SOLIDÀRIA FES TRI TIANA i de pròxims esdeveniments.
14. Cada participant ha de tenir cura dels seus objectes personals i de retornar les

deixalles que hagin generat.
15. L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o

tercer puguin provocar durant l’esdeveniment.
16. 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.
L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.
17. AQUA-TRAIL podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per

inclemències del temps o per causes alienes i /o de força major, sempre que ho
decideixin l’Ajuntament de Tiana i l’entitat organitzadora.
18. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva

interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en
darrera instància per l’organització.
19. Es obligatori l’ús de roba i calçat esportiu: Banyador, ulleres, casquet de bany,

samarreta o trimono i sabatilles esportives (no es permet córrer sense cobrir el tors).

Club Esportiu FES TRI Tiana Av. Eduard Fontserè, s/n 08391 – Tiana (Barcelona) C.I.F. G-66859455

