XIX AQUATLÓ
CIUTAT DE BADALONA
CAMPIONAT PER GRUPS D’EDAT 2022

12 d’octubre

Patrocinador Principal

Col·laboren

XIX AQUATLÓ CIUTAT DE BADALONA
CAMPIONAT DE PER GRUPS EDAT
Com a cloenda de la temporada d’Aquatló del Circuit Català presentem l’ atractiva i
espectacular prova: el XIX Aquatló Ciutat de Badalona, Campionat de Catalunya GRUPS EDAT
2022.
La data que es durà a terme és el proper 12 d’Octubre de 2022 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
El mateix dia es celebraran dues proves:

II Aquatló Jove Ciutat de Badalona – Anys 2005 - 2010
Prova únicament per triatletes dels anys 2005 a 2010 (categories Infantil, Cadet i
Juvenil ).
Limitat a un màxim de 100 participants

XIV Aquatló Ciutat de Badalona - CNC GRUPS EDAT
Prova oberta a la participació de federats i no federats.
Limitat a un màxim de 200 participants.

Punts importants del reglament a tenir en compte:
•

S’establirà a la zona de transició amb cadires (existirà una T1 entre el segment de cursa a
peu – natació, i la mateixa, una T2 per la natació - cursa a peu).

•

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, és obligatori el xip groc, el casquet de bany
numerat de la Federació Catalana de Triatló o de color vermell marcat amb el dorsal, el
dorsal i dur el DNI.

•

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.

HORARIS
Horaris Generals
•

7:30 – 8:30 Recollida dorsals dels participants NO FEDERATS i PROVA JOVE (C/
Eduard Maristany 5-7) a la sala polivalent del Club Natació Badalona.

•

8:00 Obertura boxes.

•

8:55 Tancament boxes.

•

09:00 Inici I Aquatló Jove Ciutat de Badalona (Davant la seu del C.N.Badalona).

•

09:30 Inici XVIII Aquatló Ciutat de Badalona (Davant la seu del C.N.Badalona).

•

10h30 Obertura Box, Check out.

•

11:00 Entrega de Trofeus i Sorteig

Horaris prova Jove
L'entrada a box es farà de 8:00h-8:55h.
L'inici de la prova JOVE serà a les 09:00h.
Els participants s'hauran de presentar a la cambra de sortides, un mínim de 10 minuts abans
de la seva sortida.
La retirada del material es farà aproximadament a partir de les 10:30h depenent del número
d'inscripcions i de l'última entrada a boxes..

Horaris prova CNC GRUPS EDAT
L'entrada a box es farà de 8:00h-8:55h.
L'inici del XIX Aquatló Ciutat de Badalona – CNC GRUPS EDAT serà a les 09:30h.

Els participants s'hauran de presentar a la cambra de sortides, un mínim de
10 minuts abans de la seva sortida. Els participants que arribin tard a la seva sortida seran
desqualificats.
La retirada del material es farà aproximadament a partir de les 10’30h en funció de l'entrada
de l’últim participant.

DISTÀNCIES
XIX Aquatló Ciutat de Badalona - CNC Absolut
La prova es compon de tres segments consecutius: un sector inicial de cursa a peu,
seguidament el de natació realitzant dues voltes i un tercer de de cursa a peu.
Les distàncies seran :
● 2,5 km cursa a peu.
● 1 km nedant (dues voltes de 500m)
● 2,5 km cursa a peu.

II Aquatló Jove Ciutat de Badalona- anys 2005 - 2010
Les distàncies seran :
● 1,5 km cursa a peu.
● 500 metres nedant.
● 1,5 km cursa a peu.

SORTIDA
Els participants, prèviament inscrits, hauran de passar un control del material a l’Àrea de
Transició (Boxes), on se’ls comprovarà que portin tot el necessari i obligatori per a competir
(dorsal, xip, casquet de natació i sabatilles per córrer).
Aquest control anirà a càrrec dels Jutges de la Federació Catalana de Triatló.

- Sortida: Davant la seu del Club Natació Badalona

9h00 II Aquatló Jove Ciutat de Badalona
9h30 XIX Aquatló Ciutat de Badalona – CNC GRUPS EDAT

INSCRIPCIONS
II Aquatló Jove Ciutat de Badalona - Anys 2005 -2010
Les inscripcions es realitzaran a través del web de la federació.
§
§
§

INFANTILS: 13 € (FEDERATS) - 25 € (NO FEDERATS)
CADETS : 13 € (FEDERATS) - 25 € (NO FEDERATS)
JUVENILS : 13 € (FEDERATS) - 25 € (NO FEDERATS)

XIX Aquatló Ciutat de Badalona - CNC GRUPS EDAT
Les inscripcions es realitzaran a través del web de la federació.
● Preus d’inscripció
§
§
§
§
§

JUVENILS : 13 € (FEDERATS) - 25 € (NO FEDERATS)
JUNIORS : 13 € (FEDERATS) - 25 € (NO FEDERATS)
SUB23 : 22 € (FEDERATS) - 34 € (NO FEDERATS)
ABSOLUT : 22 € (FEDERATS) - 34 € (NO FEDERATS)
VETERANS : 22 € (FEDERATS) - 34 € (NO FEDERATS)

*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.

REGLAMENT
El reglament que s’aplicarà serà el de la Federació Catalana de Triatló 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.

EMPLAÇAMENTS DELS SERVEIS
Passeig Marítim
- Aparcament (Zona Blava).

Club Natació Badalona
- Guarda-roba.
- Dorsal* (No federats) i Bossa de l'aquatleta.
- Dutxes.
- WC.

Arribada (La Rambla)
- Avituallament ( Aigua, fruita, refrescs, galetes )
- Entrega de Premis i Trofeus.
- Sorteig.

CATEGORIES I PREMIS
La prova Jove hi haurà premis pels tres primers i les tres primeres de cada categoria.
No hi haurà premis per clubs, només es lliuraran premis individuals.
•
•
•

Infantil: 12-13 anys (2010-2009)
Cadet: 14-15 anys (2008-2007)
Juvenil 16-17 anys (2006-2005)

La prova Absoluta puntua per a la Lliga Catalana de clubs d'Aquatló i CNC Grups
EDAT. Hi haurà premis pels tres primers i les tres primeres de cada grup d’edat.
També hi haurà entrega de premis per als tres primers clubs femenins i masculins.
*Absoluts: es permet la participació a partir de la categoria juvenil en endavant.

Premis especials dels patrocinadors de l’Aquatló
A més, els nostres patrocinadors, premiaran als guanyadors.

Sorteig final
Després del lliurament de trofeus, hi haurà un sorteig de material esportiu lliurat pels patrocinadors entre
tots els PRESENTS en el moment.

CONTACTE
triatlocnbadalona@gmail.com
cnb@cnbadalona.cat

Badalona, Setembre de 2022

