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REGLAMENT 
 
 

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles organitza el proper 12 de febrer 

març, a partir de les 10,00 h., la XXVII DUATLÓ de Banyoles i comarca. 
 

Comprèn les distancies següents: 

 
1a cursa a peu: 5 km. – Ciclisme: 20 km.  – 2a cursa a peu: 2,5 km. 

 

La prova es regeix segons el reglament de la Federació Catalana de Triatló. El fet 
d’inscriure’s i participar implica l’acceptació i compliment del present reglament. Tot 

allò que no està especificat queda sota decisió de l’organització amb el Comitè 

d’Apel·lació. 

 
Poden prendre part tots els atletes amb llicència federativa de triatló vigent. Els no 

federats en triatló se’ls cursarà una llicència de dia per part de la Federació. 

 

 

 

 

HORARI D’ACTIVITATS 
 

Diumenge 12/02/17 
 

De 08,00 a 9,30 h:   Lliurament de pitralls al Pavelló de la Draga. 

A les 09,30 h.:         Trobada dels participants a boxes. 
A les 10,00 h.:          Sortida de la prova. 

A  les 13,00 h.:         Lliurament de premis. 

 

 
Trofeus: 

 

Als guanyadors absoluts. 
Als 3 primers de cada categoria. 

Als 3 primers equips. 

 
 

 

 

 
Obsequis commemoratius per a tothom. 
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INSCRIPCIONS 

 

Online a la Federació Catalana de Triatló.  www.triatlo.org 

La inscripció es tancarà en  600 participants. 

Preu: Federats: 24 €. No Federats: 36 €.  (24 € + 12 € assegurança de dia) 
Data límit d’inscripció: dijous 9 de febrer. 

 

 

CIRCUITS 

 

1a Cursa a peu (5 Km). 

Recorregut de  2,5 km al voltant del Parc de la Draga, al qual es donen dues voltes. 
El desnivell es mínim.  

 

Avituallaments al Km 2,5. 
 

Ciclisme (20 km / 1 volta). 

Transcorrerà per un circuit a través dels municipis de Banyoles,Porqueres i  

Fontcoberta seguint el següent itinerari: 

Passeig de la Draga, GIP-5121, GIP-5121 gir de 180 graus a l’alçada del km 

2, GIP-5121, C-150, gir de 180 graus a l’alçada de la cruïlla de la 

Urbanització Casellas Davall, C-150, C–150 cruïlla GIP–121 inici 2a volta. 

No hi ha  avituallament. 

 
2a Cursa a peu (2,5 Km). 

Una volta al mateix recorregut que en la primera cursa a peu. 

 
Avituallament a la sortida de boxes. 

 

http://www.triatlo.org/







