REGLAMENT II CIRCUIT TRIKIDS MARESME
1.Nombre de places disponibles 100 fixes que serien nens inscrits directament a
totes les proves del circuit.
2.Els nens i nenes és obligatori que estiguessin federats, a la FC de triatló.
3.Les Inscripcions es faran des de la web de trikids, trikids.net
4.Preu 38 € per les 6 proves
5. Categories: Pre-benjamí, benjamí, aleví i infantil.
6. Sistema de puntuació per totes les categories:
Lloc a la Classificació

Punts

1r classificat/ada
2n classificat/ada
3r classificat/ada
4t classificat/ada
5è classificat/ada

10
8
6
4
2

En cas d’empat al final del circuit, la darrera prova puntuarà +1, pel millor classificat
d’aquets darrera prova.
7. A totes les proves es donarien medalles a tots els nens/es i només a la darrera
prova on es sabrà qui son els guanyadors del Circuit Trikids Maresme es donaran
premi als tres primers classificat de cada categoria.
8. L'organització de totes les proves aniria a càrrec de Club Esportiu Trikids amb el
suport de la Federació Catalana de Triatló i els ajuntaments del municipis seu de les
proves.
9. A les proves hi hauria un jutge de la Federació controlant l’arriba dels cinc primers
nens de cada categoria.
10. Les proves del circuit serien inicialment: una duatló de carretera, tres triatlons i dos
aquatlons.
Duatló Santa Susanna (bicicleta de carretera o btt)
Triatló Pineda (Aconsellem btt, pista de terra)
Aquatló del Masnou
Aquatló Santa Susanna
Triatló Montgat (bicicleta de carretera o btt)
Triatló St Pol de Mar(bicicleta de carretera o btt)
11. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi
rebut el comprovant d’inscripció.

12. És lliurarà un dorsal a cada participant que serà obligatori dur durant la prova. Te
consideració de dorsal el marcatge en el cos del participants (braç o cama)
12. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de
naixement i marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les
de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

13. El fet d’inscriure’s a la cursa el participant autoritza expressament a
l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes
i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en
tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o
publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la
legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga
un cop finalitzat el període previst.

14. La inscripció al Circuit Trikids Maresme comporta l’acceptació total d’aquest
reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat
serà decidit en darrera instància per la organització, que aplicarà la IAAF 2012-2013.

15. No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de la taxa pagada. El
participant però podrà sol·licitar el canvi de nom fins a tres dies abans d’iniciar-se la
primera prova del Circuit. Un cop iniciat el Circuit no s’acceptaran sol·licituds de
canvi de nom.

16. Es disposarà d’un dispositiu mèdic SVB, per atendrà als participants

16. Vostè accedeix, tret que ho comuniqui a LIFE 6.2 SPORTS S.L. i al Club Esportiu
Tri Kids a la cessió de les seves dades a l’organitzador d’aquesta competició.

17. Protecció de Dades. Les dades personals de tots els participants formaran part
d’un fitxer propietat de LIFE 6.2 SPORTS S.L. i del Club Esportiu Tri Kids. Aquestes
dades poden ser utilitzades per a finalitats comunicatives de propers esdeveniments, en
interès dels participants.

