REGLAMENT
AQUATLÓ
2018

CÀMPING LA BALLENA ALEGRE, 29 I 30 DE SETEMBRE 2018

Organització

TRI INFO BOOK

1- HORARIS
Dissabte 29 de setembre del 2018
-

8:30 - 9:30 Recollida de dorsals.

-

10:00 Sortida.

-

10:40 Apremiació.

2- INFORMACIONS GENERALS
▪
▪
▪
▪

▪

Dorsal, Chip i Bossa Corredor. Per tal de poder recollir aquest pack el corredor haurà de
presentar el seu DNI o Passaport
Braçalet identificador. L’haureu de portar sempre durant la prova i us servirà per poder
accedir al diferents espais.
Dorsal. S’haurà de portar davant en el segment de cursa a peu. Està prohibit portar el
dorsal en el segment de natació.
Chip. El chip el facilitarà l’organització i s’haurà de portar obligatòriament sempre al
turmell. En cas d’arribar a línia de meta sense chip el triatleta no apareixerà a les
classificacions. *Tots els triatletes hauran de deixar un dipòsit de 5€ que els serà
retornat al tornar el chip un cop acabat el triatló.
DORSALS, GORRO i CHIP ELS FACILITA L’ORGANITZACIÓ !!! està prohibit modificar-los o
manipular-los.

2.1 Segment de natació
▪
▪
▪
▪
▪

Serà a sortida única de tots els aquatletes
Una única volta a un circuit de 1000m en sentit horari.
Serà obligatori que tots els aquatletes accedeixin a l’aigua per l’arc SAILFISH pel
control real dels triatletes que es iniciaran l’aquatló.
Saltar-se alguna boia o no seguir el recorregut serà motiu de desqualificació.
Està prohibit l’ús d’elements d’ajuda com pales, aletes, tubs o dispositius de flotació

2.2 Segment cursa a peu
▪ Seran dues voltes per fer un total de 5.000m
▪ No està permès l’ús d’auriculars o telèfons mòbils (aquests només en cas d’emergència)
▪ No seguir el recorregut marcat per l’organització serà motiu de desqualificació.
2.3 Avituallaments
▪
▪

Segment natació: Aigua a la sortida de la platja.
Segment cursa a peu: 1 avituallament.
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▪

▪

Es recorda als triatletes que està prohibit llençar qualsevol tipus de brossa al terra; les
barretes, gels, bidons, etc... s’han de llençar a les zones d’avituallament. Fer-ho suposarà
la desqualificació del triatleta.
Zona post-meta: hi haurà avituallament sòlid i líquid a l’acabar la prova.

2.4 Zona d’arribada i post-meta
▪
▪
▪

Està permesa l’entrada a meta amb algun familiar o acompanyant.
A l’arribar se’t lliurarà la medalla de FINISHER del SAILFIHS-COSTABRAVA by Sands Beach
Active!.
Haureu de tornar el chip per recuperar la fiança.

2.5 Lliurement de premis
▪

Hi haurà premis als 3 primers classificats homes i dones (no hi ha categories)

3- CONSIDERACIONS

▪
▪

▪
▪

▪

És responsabilitat dels participants estar preparats per participar a les proves en
que competiran.
Els participants seran els únics responsables del seu estat de forma així com dels
problemes mèdics que es puguin derivar de la serva participació a la prova. Els
aquatletes actuen sota la seva responsabilitat.
L’organització es reserva el dret de modificar el següent reglament si les
circumstàncies ho exigeixen.
Davant de motius de seguretat, l’organització podrà modificar o anular algun
dels segments de la prova, considerant-se com a prova disputada a tots els
efectes. Sota cap circumstància es retornarà l’import de la inscripció.
Si un participant es retira està obligat a comunicar-ho immediatament a
l’organització
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