4a MINI-TRIATLÓ D’ALTAFULLA
11 de JUNY de 2017. Piscina Municipal d’Altafulla
Jornada inclosa dins el CIRCUIT DE MINI-TRIATLÓ del
CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

REGLAMENT
1. La Mini-Triatló del Consell Esportiu del Tarragonès és una prova
participativa d’iniciació a les disciplines el Triatló, sense cap caire
competitiu.
2. El seu objectiu és familiaritzar als nens i les nenes del Tarragonès en
l’esport del Triatló, amb les seves diferents modalitats; potenciar la seva
pràctica i generar un calendari estable amb diferents jornades d’àmbit
escolar dins del marc dels Jocs Esportius Escolars (JEEC).
3. Poden participar els nens i les nenes nascuts als anys 2003 – 2004 –
2005 – 2006 – 2007 - 2008.
4. Els participants han de ser autònoms tant a l’aigua com en el domini de la
bicicleta.
5. La data límit per formalitzar les inscripcions serà el dimecres 8 de juny, a
través de l’aplicació informàtica del Consell Esportiu del Tarragonès, i per
tant, donats d’alta als JEEC.
6. En funció de la participació, es faran 12 (diferents) sèries amb un màxim
de 20 participants per sèrie.
7. Cada sèrie reunirà a participants del mateix any de naixement i sexe.
8. Si en el moment de la inscripció s’hagués superat el nombre màxim de
participants a una sèrie, s’obrirà una llista d’espera, de la qual els
organitzadors podran facilitar la participació si es produeixen baixes a la
sèrie a la que pertany el participant o programar una sèrie extra,
modificant els horaris inicials.
9. Les proves s’iniciaran a les 10:30 del matí.
10. Les sortides tindran lloc en el moment que finalitzi l’anterior sèrie.
11. L’ordre i horari orientatiu de les sèries serà el següent:
v
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2003
2003
2004
2004
2005
2005

Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení

(10:30)
(10:50)
(11:10)
(11:30)
(11:50)
(12:05)
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2006
2006
2007
2007
2008
2008

Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení

(12:20)
(12:35)
(12:50)
(13:00)
(12:10)
(13:20)

12. Tots els participants hauran de confirmar la seva assistència a la
secretaria de l’organització com a mínim 40’ abans de la seva prova.
13. Serà obligatori que tots els participants portin el següent material:
v Banyador i tovallola
v Bicicleta tot terreny (BTT), casc i guants.
v Sabatilles esportives i mitjons.
v Es recomana que a la prova de la cursa, els participants hi participin amb
la roba representativa de la seva entitat o escola.
14. Les distàncies seran les següents:
NASCUTS 2003 i 2004
v 100 metres de natació.
v 2700 m. de ciclisme.
v 300 m. de cursa a peu.
NASCUTS 2005 i 2006
v 75 metres de natació.
v 1500 m. de ciclisme.
v 300 m. de cursa a peu.
NASCUTS 2007 i 2008
v 50 metres de natació.
v 750 m. de ciclisme.
v 300 m. de cursa a peu.
15. L’organització declina tota responsabilitat per danys i perjudicis o lesió
que els/les participants puguin patir o causar a tercers.
16. 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.

17. El control tècnic anirà a càrrec d’un jutge de la Federació Catalana de
Triatló i comptarà amb el suport de tècnics del Club Atletisme Vila-Seca.
18. Qualsevol aspecte no recollit en el present reglament es regirà per la
reglamentació general de la Federació Catalana de Triatló.
19. Pel fet de participar s’accepta el present d’acord amb la legalitat vigent.
Tot allò que no estigui establert queda sota la decisió de l’organització.

Organitzen: Consell Esportiu del Tarragonès, Club Atletes
d’Altafulla i Ajuntament d’Altafulla
Col·laboren: Federació Catalana de Triatló i Tarragona 2018.

