
 

 

 
       

 
 
El Consell Esportiu del Tarragonès, amb la col·laboració d’Atletes Altafulla, el Club 
Atletisme Vila-seca, el Col·legi Sant Pau Apòstol, el Club Natació Tàrraco i amb el 
suport dels ajuntaments de Vila-seca i Altafulla, convoca la primera edició del  
CIRCUIT COMARCAL de MINI-TRIATLÓ, dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya.  
 
CATEGORIES convocades 
 
Benjamí 2007, 2008  
Aleví 2005, 2006  
Infantil 2003, 2004 
 
CALENDARI 
 Data Modalitat Seu 
1a 
2a 
3a 

21.05.17 
28.05.17 
11.06.17 

DUATLÓ (cursa i bicicleta) 
AQUATLÓ (cursa i natació) 
TRIATLÓ (cursa, natació, bicicleta) 

Torre d’en Dolça, Vila-seca 
Col·legi Sant Pau, Tarragona 
Altafulla 

 
NORMATIVA DEL CIRCUIT COMARCAL DE MINI-TRIATLÓ  

1. El Circuit Comarcal de Mini-Triatló es convoca amb un caire totalment participatiu, 
sense cap caire competitiu, a totes tres jornades programades, amb l’objectiu 
principal de fomentar aquesta modalitat esportiva en totes les seus vessants, 
potenciar la seva pràctica i definir un calendari estable en el futur, dins del marc dels 
Jocs Esportius Escolars. 

 
2. Cada jornada tindrà el seu corresponent reglament específic, que es comunicarà 

oportunament, i el tràmit d’inscripció individualitzat. 
 

3. El control tècnic anirà a càrrec d’un jutge de la Federació Catalana de Triatló i 
comptarà amb el suport tècnic i logístic de les entitats organitzadores. 

 
4. No hi haurà classificació a cap de les tres jornades. Únicament, si s’escau, està 

autoritzada la possibilitat de fer una presa de temps orientativa pels esportistes. 
 
5. Per poder participar al Circuit Comarcal de Mini-Triatló, els esportistes han d’estar 
degudament donats d’alta als JEEC i amb la llicència assignada en aquest esport per 
part del consell esportiu, amb les condicions previstes a la normativa de tramitació del 
CET.  
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És necessari que feu les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia presentació al 
CET del full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau d’accés).  
 
Posteriorment, tramitareu la inscripció dels participants directament al programa de 
gestió esportiva del CET, on constarà la corresponent jornada de triatló, a l’apartat 
d’esports individuals dels JEEC. Cada jornada tindrà la seva corresponent inscripció 
específica. 
Podeu realitzar la inscripció massiva i simultània de tots els participants a cada jornada. 
 
Si no estan correctament donats d’alta (omplint totes les caselles de camp obligatori 
marcades amb asterisc),  no podreu assignar llicència de triatló ni inscriure’ls a la 
jornada corresponent. No s’acceptarà, dins del marc dels JEEC, cap altra via 
d’inscripció, ni fora del termini establert, no donant el Consell Esportiu cap cobertura als 
participants en aquests casos.  
 
L’escola organitzadora o vinculada a l’ajuntament organitzador tindrà la facultat de fer la 
inscripció interna com a participació local, sense la tramitació via JEEC, segons les 
condicions que es regulin sobre el tractament de la pròpia assegurança escolar o de l’AMPA 
corresponent, amb els requisits que es determinin a tal efecte.  
Aquesta participació es considerarà fora de l’àmbit de la fase comarcal dels JEEC. 
 
En cap cas es podrà acceptar cap inscripció el mateix dia de la cursa. 
 
La data límit d’inscripcions al programa de gestió per a cada cros serà sempre el dimecres 
anterior a la seva celebració.  
 
El divendres anterior al matí el Consell Esportiu del Tarragonès remetrà per correu 
electrònic a totes les entitats i escoles participants, l’ordre de sortides corresponent a cada 
categoria. 
 
6. Drets d’imatge: El sol fet d’inscriure’s a la prova autoritza expressament l’organització i 
els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les 
persones participants, adults o menors. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de 
suport gràfic conegut. 
 
7.  DISPOSICIÓ FINAL 
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’interpretar les presents bases de 
competició, així com d’establir les modificacions que consideri necessàries i resoldre 
qualsevol cas que no s’hi hagi previst.  


