REGLAMENT AQUATLÓ INFANTIL TRIKIDS FASTTRIATLON.
1. L’ AQUATLÓ INFANTIL TRIKIDS FASTTRIATLON es celebrarà el dia 13 de
MAIG a les 12:00h. El punt de sortida estarà al Canal Olímpic de
Castelldefels.
2. La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin
prèviament.
3. Hi haurà 4 categories:
run
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Infantils
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Alevins
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Benjamins
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El Recorregut estarà degudament senyalitzat. Els participants hauran de circular pel
recorregut senyalitzat i delimitat.
4. L’organització podrà modificar el circuit, per causes alienes de força major. El
compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la
via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la
prova, però que no afectaran a la distància oficial.
5. Hi haurà un avituallament al final de l’aquatló.
6. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per la
organització.
7. L’Aquatló serà una prova no cronometrada.
8. Els inscrits podran recollir el dorsal i la bossa del corredor el dia de la prova,
hora a determinar.
9. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts,
significa la renúncia dels mateixos.
10. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i
s’hagi rebut el comprovant d’inscripció. Preu inscripció : Federats 7 €,
no federats 17 €. En cap cas es retornarà l’import de la mateixa.
11. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 150 inscrits, o bé el
dimecres anterior a la cursa, dia 9 de maig En cap cas es realitzaran inscripcions
el mateix dia de la cursa.

12. Categories i premis que es lliuraran tots el mateix dia de la cursa.
Categories:
Infantil, Aleví, benjamí i pre-benjamí.
La prova puntua pel CIRCUIT TRIKIDS MARESME.
Premis:
Medalles pera tots els participants
13. Les classificacions oficials seran publicades el mateix dia de la cursa a
la pàgina web oficial.
15. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:
a) Mostra un esta físic deficient
b) No realitza el recorregut complert
c) No porta el número de dorsal en un lloc visible.
d) Mostra un comportament antiesportiu.
e) No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament.
16. 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.
17. 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.
18. Es disposarà d’un dispositiu mèdic a la sortida/arribada així com al llarg
del circuit.
19. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança de
responsabilitat civil i una mèdica puntual obligatòria que queda inclosa
dins el preu de la inscripció. Els mínims de cobertura són els preveu l’Annex del
Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro Obligatorio Deportivo).
20. Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a la
organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la
decisió de la organització serà inapel·lable.

21. La inscripció a l’Aquatló 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 20122013.
22. 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. Un cop quedi tancat el període
d’inscripcions en els termes expressats en el punt 11, no s’acceptaran sol·licituds
de canvi de nom.
23. Els atletes que participin sense dorsal, amb dorsal falsificat o d’un altra persona no
tindran dret a cap servei ni tant sols l’assegurança d’accidents i serà motiu de
desqualificació.
24. Vostè accedeix, tret que ho comuniqui a Club Esportiu Trikids a la cessió de les
seves dades a l’organitzador d’aquesta competició.
25. Protecció de Dades. Les dades personals de tots els participants formaran
part d’un fitxer propietat de Club Esportiu Trikids. Aquestes dades poden ser
utilitzades per a finalitats comunicatives de propers esdeveniments, en interès
dels participants.

