El Club esportiu Ripollet Unió Atlètica, amb la col·laboració del Poliesportiu
i l’Ajuntament de Ripollet organitza el dissabte 24 de Setembre de 2022 la
primera edició de l’Aquatló Infantil i Juvenil RUA.
L'objectiu d'aquest esdeveniment és promoure l'esport en edats escolars.

L'acte es realitzarà a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal de
Ripollet, situat al c/Magallanes 24-26, Ripollet.

HORARIS





La sortida es farà esglaonada i per categories de petits a grans.
Abans de cada sortida hi haurà una explicació de la prova.
8:00h.-9:00h entrega de dorsals.
9:30h. Primera sortida. La sortida de cada sèrie no tindrà lloc fins
que finalitzi l'últim participant de cada categoria.
 L’horari definitiu per categories es comunicarà el mateix dia de la
prova.

DISTÀNCIES I CIRCUITS
Les distàncies segons categoria seran:

Categoria
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet

Edat
5 a 7 anys
8 a 9 anys
10 a 11 anys
12 a 13 anys
14 a 15 anys

Any Naixement
2015-2017
2013-2014
2011-2022
2009-2010
2007-2008

Natació
25m (Piscina petita)
50m (Piscina petita)
75m (Piscina petita)
150m (Piscina gran)
250m (Piscina gran)

Cursa a peu
250m
550m
650m
1250m
1450m

Voltes a la
pista
d'atletisme
0
1
2
5
6

Circuits:
 Natació: piscina de 25 o 50 metres segons la categoria.
 Transició: la zona de transició serà al costat de les piscines i estarà
senyalitzada
 Tram d’enllaç: constarà d’un tram de pista de terra lisa d’uns 100m
fins la pista d’atletisme més mitja volta a la pista (uns 150m)
 Cursa a peu: segons categoria es donaran les voltes corresponents
(la categoria prebenjamí farà el recorregut directe a meta sense
donar cap volta sencera a la pista)

Públic:
El públic, pares i acompanyants dels participants poden fer seguiment de
la prova a les zones habilitades dels circuit, àrees verdes del mapa:

Reglament
1. L'esdeveniment esportiu tindrà lloc el 24 de Setembre de 2.022, a partir
de les 9:30 del matí.
2. L'esdeveniment està dirigit a partir dels menors nascuts a partir de 2015
fins a cadets en 2007.
3. INSCRIPCIONS: Les inscripcions són gratuïtes mitjançant el següent
https://forms.gle/ArnDEiq99Cteye197 Es realitzaran a partir de 12/9/2022
fins al 21/9/2022 o tan aviat com s’assoleixin un màxim de 100 participants.
No es faran inscripcions fora de termini ni el dia de la prova.
4. Consentiment signat: tots els participants hauran de presentar el dia de
la cursa un consentiment signat pel seu pare, mare o tutor on es garanteix
que el menor té el suficient nivell físic i de natació per realitzar la prova.
Aquest
consentiment
es
pot
descarregar
a
la
web
http://www.ripolletua.com/
5. Els participants hauran de seguir el recorregut senyalitzat i seguir les
indicacions de l'organització.
6. No hi haurà classificacions ni jutges de la federació. Els nens rebran
l’aigua i la fruita de l'avituallament i un obsequi per la seva participació. Tots
els participants, independentment del seu resultat rebran els mateixos
premis o obsequis.
7. Es pot aconsellar a qualsevol participant que surti de la cursa si mostra
un rendiment físic pobre o si mostra un comportament antiesportiu.
8. Cada participant actua sota la seva responsabilitat i té un nivell suficient
de condició física i coneixements de natació per fer front a l'activitat.
9. L'organització no es responsabilitza de les incidències que es puguin
produir durant la prova per raons d'estat mèdic dels participants a causa de
la seva condició física.
10. La inscripció per a la prova implica l'acceptació del reglament de la
mateixa, de la gravació d’imatges i autoritza expressament a l'organització
a utilitzar-les gratuïtament a les xarxes socials del club.
11. L'organització s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i
perjudicis que els participants o tercers puguin ocasionar durant
l'esdeveniment.

12. Només els participants i membres de la organització tenen permesa la
entrada al circuit. Hi ha zones especifiques per públic i acompanyant i no
està permès fer acompanyament al nen dinn el circuit.
13. És obligatori l'ús de roba esportiva i calçat: banyador, casquet de bany,
samarreta o “trimono” i sabatilles (no es pot córrer sense cobrir el tors).

