CLUB NATACIÓ BADALONA
TRIATLÓ
Temporada 2018/2019

Treballem pel desenvolupament d'un Club referent amb un eix formatiu i de
desenvolupament fonamentat en el treball integrat de la natació.

Objectius
•
•
•
•

Captar talent i formar esportistes a través d'una escola integrada a la natació.
Desenvolupar esportistes inculcant l'educació i els valors de l'esport així com els
reptes que genera la competició.
Treballar els aspectes més tècnics i limitants de la pràctica del triatló (natació,
natació en aigües obertes, transicions d'esport, etc.)
Gestionar i potenciar una secció sènior masculina i femenina treballant tots els
aspectes relacionats amb la pràctica del triatló.

D’aquesta manera, el C.N. Badalona dóna l’opció de practicar el triatló a gairebé totes les
edats.

ESCOLA DE TRIATLÓ
Treballem amb la confecció integrada d'una escola i categories formatives de base d'acord
amb la política esportiva del Club.
La filosofia de l’escola no és competitiva, sinó que es volen potenciar els valors com el
companyerisme, l’empatia amb els companys, la superació personal.

OBJECTIUS GENERALS DE L'ESCOLA DE TRIATLÓ
1.- Adquirir habilitats motrius i millorar la condició física.
A través de la pràctica esportiva de la natació, el ciclisme i la cursa, adaptades a les
característiques específiques de cada individu, aquest assimilarà uns coneixements bàsics
sobre les tècniques específiques i habilitats de cada disciplina, produint-se una millora de
la nostra condició i desenvolupament físic.
Es produeix un desenvolupament complet de les qualitats físiques, tenint més força,
resistència i habilitat. Pot servir també com a base per a altres esports.

2.- Millorar les capacitats psicosocials i volitives.
Entendrem la pràctica esportiva com un element d'integració social, buscant que a través
de les activitats plantejades es millorin les relacions personals entre els membres del grup,
desestimant el revengisme vencedors i vençuts. Haurem fomentar el
desenvolupament del coneixement d'un mateix, la superació davant els reptes esportiu s,
el control dels estats emocionals i anímics, la companyonia i la col·laboració ...
Podem dir que el triatló augmenta la responsabilitat de l'esportista, redueix l'aïllament social
, augmenta l'autoestima i la voluntat de vèncer els desafiaments del dia a dia i millora la
relació amb els altres. És una excitant combinació que promou el condicionament físic,
l'autoconfiança i les actituds positives.
L'Escola de Triatló busca el desenvolupament integral de la persona a través de la pràctica
esportiva.
En iniciar la pràctica d'aquest esport des de la infantesa, el que pretenem aconseguir, fent
dinàmiques de joc i activitats específiques relacionades amb la cursa a peu, la natació i la
bicicleta, és desenvolupar les habilitats motrius bàsiques que, de forma divertida i dinàmica
La pràctica del Triatló va lligada amb valors com la disciplina, respecte, companyerisme i
hàbits saludables, l'inclusió social i la coeducació entre sexes.

A més, està comprovat que la pràctica multiesportiva des de petits, afavoreix en el futur al
desenvolupament global de la persona i genera millors adaptacions a nous entorns.
La nostra escola està orientada als joves que volen iniciar-se al triatló, practicant de
manera divertida tres esports en un.
Aprendrem les bases de la natació, el maneig sobre la bicicleta i l’habilitat de córrer,
sempre mitjançant els nostres valors:

Normes per formar part de la secció
• Ser soci/a del Club Natació Badalona
• Compra del Tritratje del Club.
• Obligació de tenir llicència de la Federació Catalana de Triatló.
La composició de les categories existents és la següent:

ENTRENAMENTS EQUIP FORMATIU (Escola Triatló)
De Octubre a Juny
La part dels entrenaments de Natació seran compartits, en totes les categories,
amb la secció de Natació del C.N. Badalona.
Per formar part de l'escola de Triatló cal ser soci del Club Natació Badalona.

BENJAMI
Edat: de 8 a 10 anys
Horari:
- 1er i 3er dissabte de cada mes a les 11h: Sortida amb bicicleta de muntanya o activitat
multidisciplinar.
Preu: 12€/mes (Pack 2 seccions)* o 6€/mes (1 secció)*.

ALEVÍ
Edat: de 11 a 12 anys
Horaris:

- Dilluns de 18:00h a 19:00h: Entrenament de cursa a peu.
- 1er i 3er dissabte de cada mes a les 11h: Sortida amb bicicleta de muntanya o activitat
multidisciplinar.
Preu: 30€/mes (Pack 2 seccions)* o 20€/mes (1 secció)*.

INFANTIL
Edat: De 13 a 14 anys
Horaris:
- Dilluns de 17:00h a 18:00h: Entrenament de cursa a peu.
- 1er i 3er dissabte de cada mes a les 11h: Sortida amb bicicleta de muntanya o activitat
multidisciplinar.
Preu: 30€ (Pack 2 seccions)* o 20€/mes (1 secció)*.
* 2 Seccions: Natació + Triatló / 1 Secció: Triatló.

Acabada l'etapa de l'equip formatiu (escola de triatló) els/les nostres petits grans triatlet@as
podran continuar desenvolupant la pràctica del triatló des de la vessant competitiva i de
rendiment en L'EQUIP DE COMPETICIÓ.
Per optar als entrenaments dirigits que a continuació es desglossen cal ser soci del C.N.
Badalona.
A continuació podeu trobar les diferents categories a partir dels 16 anys:

EQUIP DE COMPETICIÓ
De Novembre a Octubre

Cadets
Edat: de 15 a 17 anys.
Horaris d'entrenament:
Natació:

- Dimarts i Dijous Natació a la pisicna Municipal Mireia Belmonte de 21h a 22h15.
- Opció de compartir entrenament amb la secció de Natació del CN Badalona.
Cursa a Peu:

- Dilluns Cursa a peu des del CNB de 18h a 19h.
- Dimecres Pistes Atletisme 19h30 a 21h
Ciclisme:

- Dissabtes 8h30 Ciclisme.
- Inclou guiatge d'entrenament.
Preu: 20€/mes*
* Les Tarifes inclouen: LLicència / Inscripcions a concretar amb l'entrenador / Guiatge
d'entrenament

Júniors
Edat: de 18 a 19 anys
Horaris d'entrenament:
Natació:

- Dimarts i Dijous Natació a la pisicna Municipal Mireia Belmonte de 21h a 22h15.
- Opció de compartir entrenament amb la secció de Natació del CN Badalona.
Cursa a Peu:

- Dilluns i Divendres Cursa a peu des del CNB de 18h a 19h.
- Dimecres Pistes Atletisme 19h30 a 21h
Ciclisme:

- Dissabtes 8h30 Ciclisme.
- Inclou guiatge d'entrenament.
Preu: 20/mes*
* Les Tarifes inclouen: LLicència / Inscripcions a concretar amb l'entrenador / Guiatge
d'entrenament

Sub23 - Absolut - Veterans
Edat: de 20 a +50 anys
Horaris d'entrenament:
Natació:

- Dimarts i Dijous Natació a la pisicna Municipal Mireia Belmonte de 21h a 22h15.
Cursa a Peu:

- Dimecres Pistes Atletisme 19h30 a 21h
Ciclisme:

- Dissabtes Ciclisme 8'30h.
- Inclou guiatge d'entrenament.
Preu: 22€/mes
La quota de sub23, absoluts i veterans/es no inclou la licència federativa. Permet optar als
avantatges i bonificacions específics del grup d'entrenament de la secció.

No us ho penseu més, i veniu a provar els nostres equips, tant els de l’escola de Triatló
com els de competició del C.N. BADALONA
Podeu accedir-hi a qualsevol d’ells sense cap experiència prèvia en la natació, ciclisme i/o
atletisme.
De ben segur que compartirem plegats/des la passió per el TRIATLÓ.
Restem a la vostra disposció per qualsevol dubte.

CONTACTE:
Correu electronic: triatlo@cnbadalona.cat
Telèfon: Jordi Garcia Gracia 655371927
INSCRIU-TE:
web: http://www.cnbadalona.cat/esports/triatlo/

ENS POT TROBAR:
FB @triatlocnbadalona
IG @triatlocnbadalona
TW @TriCNBadalona

