REGLAMENT TRIATLÓ L’3SCOLA 2019
La prova és publicada al calendari de competicions infantils de la Federació Catalana de Triatló i es regeix
per la seva normativa.
La FCT col·labora en l’organització centralitzant la inscripció dels participants. Així mateix el dia de la
prova, jutges de la federació duran a terme la presa de temps i classificació.
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La sisena edició de la Triatló Infantil L’3SCOLA del Club Natació Sant Just es durà a terme el proper
diumenge 19 de maig a les instal·lacions del Complex Esportiu de La Bonaigua i les seves rodalies.
La prova és oberta a nens i nenes nascuts entre el 2005 i el 2013
El circuit de la cursa estarà degudament senyalitzat i marcat. Els participants hauran de circular pel
recorregut delimitat. La prova transcorrerà pels carrers: Passeig de la Muntanya, Av. Onze de
Setembre i el Camí Riera Pahissa.
El sector d’aigua, si ho permet la climatologia, es realitzarà a la piscina descoberta del complex, a
l’interior de la piscina només podran accedir els participants (s’habilitarà zona amb visió pel públic).
El circuit de bicicleta és 100% asfalt, mentre que la cursa a peu transcorre en gran part per terreny
no asfaltat.
Els circuits i les distàncies queden especificats en l’apartat corresponent. L’organització es reserva el
dret de modificar tant parts dels circuits com l´ordre de sortida i sèries. Fet que es comunicaria
abans de l’inici de les proves.
Hi haurà avituallament i servei de massatges al final de la prova
Els únics vehicles autoritzats per circular en cursa seran els designats per l’organització
Els inscrits recolliran dorsal el mateix dia de la prova en horari especificat.
Tots els participants, indistintament del seu resultat, rebran els mateixos premis, que es lliuraran el
mateix dia del triatló.
Les dades dels participants poden ser publicades a les llistes d’inscripció i de resultats de la FCT.
La inscripció al triatló autoritza a l’ús de les imatges en qualsevol tipus de suport per part de
l’organització i segons reglaments i tractats en vigor sobre drets d’imatge de menors.
Cada participant queda cobert per assegurança mèdica puntual i obligatòria, que queda inclosa en
el preu de la inscripció, segons els previst en l’annex del RD 849/1993.
La inscripció al triatló comporta l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà en darrera
instància qualsevol dubte d’interpretació en base a normatives definides per la Federació Catalana
de Triatló.
S’acceptaran canvis de nom en la inscripció fins a 10 dies abans de la prova, però no és possible
l’anul·lació de la inscripció ni el retorn de la taxa pagada
Preu federats
6€
No federats
10 €

