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INFORMACIÓ GENERAL I REGLAMENT 

El III Aquatló Escolar de Vila-real està organitzat pel club de triatló Vila-real (Trivila), 

junt a l’Ajuntament de Vila-real i el Servei Municipal d’ Esports. L’esdeveniment s’organitza amb 

la finalitat de promoure aquest esport entre els més joves. Aquesta és una prova ideal per 

participar per primera vegada, ja que el segment de la natació es realitza en piscina que dona 

més confiança que la mar oberta. El aquatló consisteix en un primer segment de carrera a peu, 

un segon segment de natació i un tercer segment de carrera a peu. 

A continuació s’exposa tot allò referent al reglament. 

1. DATA, LLOC I HORARI 

 

El III Aquatló Escolar de Vila-real se celebrarà el pròxim 16 de juny de 2018 en la piscina 

de l’ Ermitori de la Verge de Gràcia de Vila-real, a partir de les 9:30h del matí. 

 

Veure ubicació en google maps: 

https://www.google.es/maps/place/Ermita+Virgen+de+Gracia/@39.9616832,-

0.1185754,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd60079f49403949:0x1381d5376dd333

30 

Veure ubicació en imatge: 

 

HORARIS:  

  

8:30-9:15h: Control de material de les categories cadet, infantil i aleví. La resta de 

categories podran entrar a deixar el material fins 15’ abans de la seua prova. 

 

9:30h: Eixida categoria Cadet.  L’eixida de les demés categories es realitzarà al finalitzar 

l’anterior prova. 

 

12:30h (aproximadament): Entrega de premis per a totes les categories. 

https://www.google.es/maps/place/Ermita+Virgen+de+Gracia/@39.9616832,-0.1185754,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd60079f49403949:0x1381d5376dd33330
https://www.google.es/maps/place/Ermita+Virgen+de+Gracia/@39.9616832,-0.1185754,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd60079f49403949:0x1381d5376dd33330
https://www.google.es/maps/place/Ermita+Virgen+de+Gracia/@39.9616832,-0.1185754,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd60079f49403949:0x1381d5376dd33330
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2. DISTÀNCIES I CATEGORIES 

Les distàncies s’adaptaran a les distintes categories tenint en compte els anys complits 

a data 31 de desembre. Aquesta prova  no és apta per a paratriatletes. 

 

DISTÀNCIES I CATEGORIES 
CATEGORIA EDAT ANY DE 

NAIXEMENT 
CARRERA A 

PEU 
Nº DE 

VOLTES 
NATACIÓ CARRERA A 

PEU 
Nº 

VOLTES 

CADET 15-
17anys 

2001/2003 1500m 3 500m 1500m 3 

INFANTIL 13-14 
anys 

2004/2005 1000m 2 400m 1000m 2 

ALEVÍ 11-12 
anys 

2006/2007 500m 1 200m 500m 1 

BENJAMÍ 9-10 
anys 

2008/2009 250m 1 100m 250m 1 

MULTIESPORT 7-8 
anys 

20010/2011 125m 1 50m 125m 1 

 

3.  INSCRIPCIONS  

L’esdeveniment estarà obert a tots/es els menors que estiguen federats i inscrits per 

la pàgina web de la federació: http://www.triatlocv.org/calendario. El termini d’inscripció 

acaba a les 23:59h del 13 de juny de 2018 i està limitat a 300 participants. El límit de 

participants per a cada categoria és de 80 participants entre xics i xiques. 

 

4. ASPECTES GENERALS I DESCRIPCIONS DELS RECORREGUTS 

 

 Aspectes generals:  

 

 Per a l’entrada com per a la retirada de material de l’àrea de transició serà 

imprescindible el dorsal facilitat per l’organització ( o dorsal únic dels Jocs Esportius), així com 

la presentació del DNI o llicencia federativa. En l’ àrea de transició els participants tindran un 

lloc assignat on deixar el material que utilitzaran durant la prova (sabatilles de córrer, 

samarreta, dorsal amb porta dorsal, ulleres, etc). Sempre i quan hauran de deixar-lo en el lloc 

assignat per tal d’evitar perdudes d’objectes. L’ organització no es fa responsable de la 

pèrdua d’objectes personals. Es recomana rotular el material amb el nom i telèfon. 

 

A més del dorsal i el barret facilitat per Jocs Esportius, es rotularà a cada participant en 

el braç i cama esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.triatlocv.org/calendario
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 Descripció dels recorreguts 

 

Natació:  

El segment de natació es realitzarà en una piscina descoberta de 50 metres. - El 

participant pot nadar en l’estil que desitja. Sempre circulant per la dreta (el més pròxim a la 

surera o paret possible) per a facilitar ser sobrepassat.  

Els participants en categoria multiesport podran rebre ajuda per entrar i eixir de l’aigua. 

Està permès córrer amb el barret de natació en categories benjamí i multiesport.  

 

CADETS (500m): Hauran de realitzar 10 x 50m. 

INFANTILS (400m): Hauran de realitzar 8 x 50m. 

ALEVINS (200m): Hauran de realitzar 4 x 50 m. 

BENJAMINS (100m): Hauran de realitzar 2 x 50m. 

PRE BENJAMINS (50m): Hauran de realitzar 1 x 50m. Excepcionalment en aquest cas els 

xiquets/es eixiran de la piscina per l’altre costat. 

 

Carrera a peu: 

El segment de carrera a peu se realitzarà en el terreny que volteja l’ instal·lació de la 

piscina. Pel que fa a la indumentària, s’ha de cobrir adequadament el cos (no està permès córrer 

sense samarreta). El dorsal ha d’estar ben visible (sense retallar, ni doblar) per davant en tot 

moment. 

5. SECRETARIA 

 

La zona de secretaria estarà ubicada en la zona d’entrada a la piscina on se facilitarà tota 

la informació a través de la megafonia, abans, durant i després de la prova.  

 

6. CONTROL TÈCNIC I CRONOMETRAJE 

 

El control tècnic i cronometratge de la prova estarà a càrrec dels oficials de la Federació 

de Triatló de la Federació Valenciana.  

 

7. PREMIS 

 

Hi haurà premis per als tres primer/es classificats en les categories aleví, infantil i 

cadet, tant per a masculins com per a femenins, així com avituallament per a tots els 

participants. 

 

8. SEGURO 

L’organització disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil que cobrirà els 

possibles danys a tercers, contractada a la federació Valenciana de triatló. 

 

 



III AQUATLÓ ESCOLAR VILA-REAL 2018                                                                                     TRIVILA 

 

9. RESPONSABILITAT LEGAL 

Es responsabilitat del participant estar ben preparat per a la prova. Es a dir, disposar       

d’ una bon estat de salut general.  

Els participants deuran:  

 

 Ser responsables de la seua pròpia seguretat i de la resta d’atletes.  

 Conèixer i respectar el reglament de competicions.  

 Conèixer els recorreguts. 

 Obeir a les ordres dels oficials.  

 Respectar les normes de circulació. 

 Tractar a la resta de participants/ organitzadors/ oficials/ voluntaris i 

espectadors amb respecte. 

 Respectar el medi ambient de la zona i les instal·lacions on es realitza la 

competició.  

 No està permès abandonar objectes ni llançar-los de manera agressiva.  

 

10. CIRCUITS DE CARRERA 

CADETS  

1ª Carrera a peu (1500m)  

 

 

 

 

3 VOLTES DE  

500m 
EIXIDA 
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T1 

 

 

 

Natació (500m) 

 

 

 



III AQUATLÓ ESCOLAR VILA-REAL 2018                                                                                     TRIVILA 

 

T2 

 

2ª Carrera a peu 

 

 

 

 

 

META 

3 VOLTES DE  

500m 
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INFANTILS 

1ª Carrera a peu ( 1000m) 

 

T1 

 

 

 

2 VOLTES DE 

500m 

EIXIDA 
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Natació (400m) 

 

T2 
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2ª Carrera a peu (1000m) 

 

 

ALEVINS 

1ª Carrera a peu (500m) 

 

 

 

2 VOLTES DE 

500m 

META 
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T1 

 

Natació (200m) 
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T2 

 

2ª Carrera a peu (500m) 
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BENJAMINS 

1ª Carrera a peu (250m) 

 

T1 

 

 

 

 



III AQUATLÓ ESCOLAR VILA-REAL 2018                                                                                     TRIVILA 

Natació (100m) 

 

T2 
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2ª Carrera a peu (250m) 

 

PREBENJAMINS 

1ª Carrera a peu (125m)          OJO EIXIDA DES DEL PARC DE BAIX! 
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T1 

 

Natació ( 50m) 
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T2 

 

2ª Carrera a peu (125m) 

 

 

Al realitzar l’ inscripció, els triatletes eximeixen a l’organització de la prova dels danys 

físics o morals que poden sofrir en el transcurs de la mateixa o com a conseqüència d’aquesta. 

Els triatletes declaren estar en bona forma física, haver entrenat suficient per poder participar i 

realitzar la prova i haver comprovat el seu estat de salut per metge autoritzat. Com  a participant 

d’aquesta prova, es dona permís als organitzadors per a l’ús publicitari de la meua persona, en 

imatges capturades en la competició, amb fins legítims. 
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Tots els participants pel fet de prendre l’ eixida accepten el present reglament. En cas de 

dubte revel·leix el criteri de l’organització, podent-se interpretar o modificar qualsevol alteració 

del programa de convocatòria fins el mateix dia de la prova.  

 

Contacte amb l’organització o més informació al telèfon 637.12.98.49 

https://www.facebook.com/trivilaclub/?fref=ts e-mail: escolatrivila@gmail.com 

11. RECLAMACIONES Y APELACIONES  

Para cualquier reclamación o apelación, nos regiremos por la normativa de competiciones de la 

Federación Valenciana de triatlón. 

 

 

 

https://www.facebook.com/trivilaclub/?fref=ts
mailto:escolatrivila@gmail.com

