
 
 
REGLAMENT AQUATLÓ JOCS ESCOLARS 2017 
 

Data de realització: dissabte 3 de juny de 2017 
Horari: a partir de les 15h 
Edats: escolars entre 5 i 16 anys 
(sempre que tinguin el nivell mínim de natació exigit segons cada categoria) 
Lloc: CEM Sagnier (totes les proves es realitzaran dins de la instal·lació) 
Data límit inscripció: Dimarts 30 de maig a les 13:00h 

 
Proves: l’Aquatló consta de dues disciplines: natació i carrera a peu, per aquest 
ordre. L'estil utilitzat en el segment de natació és lliure. 
 

Distàncies i categories: 
 
Categoria Any naixement Natació A peu 
Educació infantil 2011-2012 25 m 450 m 
Pre-benjami 2009-2010 25 m 500 m 
Benjamí 2007-2008 50 m 850 m 
Aleví 2005-2006 100 m 1000 m 
Infantil 2003-2004 150 m 1350 m 
Cadet 2001-2002 200 m 1500 m 
 

Funcionament de la jornada: 
 

Recepció de participants 
A cada participant se li assignarà un número de dorsal i un espai als Boxes 
(zona de transició), on haurà de deixar el material necessari per al 
desenvolupament de la prova. 
 
En la zona de Boxes hi haurà voluntaris de l’organització ajudant als 
participants que ho necessitin, no podran accedir els pares o acompanyants 
durant la prova. 

 
Desenvolupament de les proves 

Els competidors inicien la prova a la piscina, posteriorment passen per la 
zona de boxes i finalitzen l'Aquatló amb la cursa a peu a la pista d'atletisme. 

 
Els participants disposaran de vestidors per a dutxar-se un cop finalitzada la prova. 
 
S’habilitaran determinades zones per al públic, pares i acompanyants que evitaran 
en tot cas entrar dins del circuit delimitat. 
 

Material necessari 
 
El material mínim necessari serà casquet de bany, banyador o tri-tratge i 

sabatilles 
esportives. Les ulleres i els mitjons són opcionals. 
 

Classificació 
 

No hi haurà classificació final per categories, és una prova no competitiva dirigida a 
fomentar la participació i la diversió dels esportistes. 
 
Tots els participants rebran una medalla commemorativa de la prova. 


