Presentació:
El Club Aquàtic Xaloc, té la intenció d’organitzar el XIII Aquatlò a
la localitat de Platja d’Aro
DATA : 8 OCTUBRE 2022
Limitat a un màxim de 200 participants.
AQUATLÓ JOVE:
Infantil
Cadets
Juvenil

2010-2009
2008-2007
2006-2005

Distàncies : 300 mts natació + 2.000 mts cursa a peu
La sortida de natació de totes les categories, serà dins l’aigua.
S’alinerant els nadadors i nedadores i es donarà la sortida.
AQUATLÓ SPRINT
Juvenil / Junior / Sub 23 / Absolut / V1 / V2 / V3
Distàncies 1.000 mts natació (dues voltes de 500 mts)
5.000 mts Cursa a peu zona front de mar i ribera del
Riudaura (dues voltes de 2.500 mts)

Horari:
Recollida dorsals : 15h
Accés zona boxes: 15h30
Inici Aquatló Jove : 16 h
Inici Aquatló Sprint; 17 h
PREMIS: TRES PRIMERS DE LA PROVA MASC I FEM I (Els 3 primers
classificats masculí i femení de cada categoria)
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PROVA:
- Els participants, prèviament inscrits, hauran de passar un
control, càrrec dels Jutges de la Federació Catalana de Triatló, del
material a l’Àrea de Transició (Boxes), on se’ls comprovarà que
portin tot el necessari i obligatori per a competir (casquet de
natació, dorsal, xip, …)
- L’Aquatló de Platja d’Aro es regirà pel Reglament de la FCTRI i
tant la inscripció com la participació implica la seva acceptació.
- Tota reclamació podrà ser presentada, per escrit i acompanyada
d’una fiança de 50€, com a màxim una hora desprès de finalitzada
la prova. La fiança serà retornada si prospera la reclamació.
- 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
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 Jutge General de la
FCTRI. Està previst un circuit alternatiu preparat per a la disputa
d’una Cursa a Peu o una Travessia de Natació. En cas que no es
pugui realitzar cap prova, no es retornarà l’import de l’inscripció.
- L'Organització no realitzarà cap devolució de l'import de les
inscripcions, excepte en casos de malaltia (presentant justificant).
Data màxima per sol·licitar la devolució de l'import serà el 4
octubre 2022
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PREUS INSCRIPCIÓ:
SUB 23/ ABSOLUTS / V1 / V2 / V3

JUVENIL / JUNIOR

Federats
23 €
No federats 35 €

Federats
No federats

13 €
25 €

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.
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