
24 de juny



Zona Central Triatló Cross Calella

SORTIDA

ARRIBADA
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SWIM 750m

SORTIDA

ARRIBADA

Rectangle amb sortida i arribada a la platja de Garbí, la arribada es propera a la Riera de Capaspre on 
estarà situada la Zona de Transició



BIKE 22km

Circuit ciclisme amb enllaç d’anada i tornada pel  Passeig de les Roques i Riera de Valldanguli més 
dues voltes rodalies Calella



RUN 5km

CAT Circuit de córrer passant des de Riera de Capaspre cap el Passeig Marítim pel Passeig Manuel 
Puigvert fent 2 voltes girant en el Pont de Fusta  i en la segona volta finalitzant en l’arribada en el passeig 
Marítim de la Platja de Garbí

ARRIBADA



Zona Timing

12:00 a 13:50 Entrega de dorsals pels triatletes

12:30 a 13:50 Check IN – Accés del material a la zona de Transició (només el material de 

competició) 

14:00 Sortida Calella TrithlonCross

18:00 Temps de Tall línia Arribada

19:00 Check Out – Retirada del material de la zona de transició

19:00 Lliurement de premis 



El Triatló Cros, se celebrarà el dia 24 de juny de 2017, sent l'hora de sortida de la prova a les 14:00. El lloc de Sortida i Meta 
està situat a la platja de Garbí de Calella.

El Triatló Cros de Calella serà Campionat de Catalunya de la Federació Catalana de Triatló i la Copa d'Espanya de Triatló Cros 
de la Federació Espanyola de Triatló

CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ

Els participants es comprometran a respectar les regles de la competició, el reglament de la Federació Espanyola de Triatló 
que es troba publicat en el següent enllaç http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/12/Circular. 

2.17.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones.pdf
L'equip mèdic de l'organització tindrà potestat per retirar a qualsevol participant quan consideri que la seva salut està en

perill. Serà obligatori l'ús del casc rígid en la prova ciclista.
El Comitè Organitzador en coordinació amb el Delegat Tècnic, es reserva el dret a modificar l'itinerari i neutralitzar la 

totalitat o part de la prova si les circumstàncies imprevistes així ho requereixen.
En el segment de natació s'efectuarà una única sortida. L'organització serà responsable de la senyalització i control dels 

circuits.

COMPETICIONS A CELEBRAR:

DISTÀNCIES:

Natació 750 m.
Mountain Bike: 22.000 m.
Cursa a peu: 5.000 m.

INFORMACIÓ

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/12/Circular


DRETS D'IMATGE: Els participants atorguen a l'organitzador de l'esdeveniment, el dret, permís i autoritat 
per utilitzar el seu nom, veu i imatge quan hagin estat preses durant l'esdeveniment per l'organitzador 
(reproducció de fotografies, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc. .) mitjançant qualsevol 
dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal.

RECORREGUTS I CURA DE L'ENTORN: L'organització serà responsable de la senyalització i control dels 
circuits. Els participants es comprometran a respectar les regles de la competició, així com a conèixer el 
recorregut de cada segment. L'organitzador es reserva el dret a modificar l'itinerari i neutralitzar la 
totalitat o part de la prova si les circumstàncies així ho requereixen. Es demana als participants màxima 
consideració amb l'entorn, a l'hora de desfer-se de residus com gots, bidons o envasos de gels i barretes, 
atès que és motiu de desqualificació.

MATERIAL OBLIGATORI: Serà obligatori l'ús del casc rígid en la prova ciclista.El triatleta ha de portar el 
casquet de natació oficial de la competició, conjuntament amb el nombre de dorsal, el dorsal al casc ia la 
bicicleta, i el dorsal de l'atleta a la part del darrere per al segment ciclista i en la part davantera per a la 
carrera a peu. No es permet l'ús de bicicleta de muntanya amb rodes de 26 ', 27,5 i 29' polzades.

ENTREGA DE DORSALS: El lliurament de dorsals i xip serà en el lloc de la competició des de les 12 hores. Es 
entregaá un sobre amb el dorsal de pit, la placa de la bicicleta i el xip.

ZONA DE TRANSICIÓ: L'entrada a la zona de transició es realitzarà a partir de les 12:30 i fins a 15 min abans 
de prendre la sortida. Únicament podran accedir a la zona de transició els triatletes participants. Per a 
l'accés a la zona de transició es pot utilitzar tant el DNI com la LLICÈNCIA, així com un altre document 
oficial acreditatiu (passaport, carnet de conduir, etc.). A l'interior de la zona de transició es circularà a peu i 
no sobre la bicicleta. L'organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat per la sostracció o pèrdua 
de material.

CRONOMETRATGE: El cronometratge s'efectuarà amb sistema de xips amb temps reals totals i parcials per 
a cada segment. El xip s'ha de posar al turmell esquerre subjecte amb .

AVITUALLAMENT: Hi haurà un complet avituallament líquid i sòlid en meta. A més disposarem d'un punt 
d'avituallament líquid i gels en un punt intermedi de la cursa a peu.



CATEGORIES: Tant en masculí com en femení. La categoria d'edat estarà determinada per l'edat de l'atleta a 31 
desembre 2017.

ABSOLUTA: (24-39 anys), CADET: (15-16 anys), JUNIOR: (17-19 anys), SUB-23: (20-23 anys), VETERÀ 1: (40-49 
anys), VETERÀ 2 : (50-59 anys), VETERÀ 3: (60 o més)

TROFEUS: Trofeus als 3 primers de cada categoria tant masculina i femenina.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions per a la Copa d'Espanya de Triatló Cros (només federats llicència única) 
http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/copa-de-espana-de-triatlon-cros-Calella/

Les inscripcions per al Campionat de Catalalunya (només federats llicència única) 
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170063
Les inscripcions Prova Open No Federats i Federats llicència FCTRI -UFEC 
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170068

Els preus d'inscripció seran 25 € per als federats i 35 € pels no federats

REGALS AMB LA INSCRIPCIÓ: Borsa del triatleta amb diferents regals amb productes i materials tècnics esportius.

CONTINGÈNCIES: En el cas de concórrer circumstàncies alienes a la responsabilitat de l'organitzador (successos 
meteorològics, accidents o fets de força major d'una altra índole) que impedeixin el correcte desenvolupament 
de la competició en les hores anteriors a la celebració, i la seva possible cancel·lació, la organització no pot 
assumir la responsabilitat, pel que l'import de les inscripcions no seria retornat als participants.
En el cas de concórrer circumstàncies alienes a la responsabilitat de l'organitzador (resolució de permisos, 
successos meteorològics, accidents o fets de força major d'una altra índole) l'organització podrà modificar el 
recorregut i els sectors de la competició.
Els aspectes que no estiguin recollits en aquest reglament, es regiran pel reglament general de la Federació 
Espanyola de Triatló

http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/copa-de-espana-de-triatlon-cros-Calella/
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170063
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170068


COM ARRIBAR

Des de Barcelona:

A continuació trobareu indicacions de cóm arribar a Calella des de l’aeroport de Barcelona:

1. En taxi: Calella està a 74km de l’aeroport de Barcelona, aproximadament una hora si no hi ha tràfic (uns 90€).

2. 2. En bus: Tant si l’arribada es a la Terminal 1 o la Terminal 2 de l’aeroport de Barcelona trobareu un bus de la companyia 
“Sagales” que va directe a Calella. www.sagales.com

A uns 20km de l’aeroport està l’estació d’autobusos “Barcelona Nord”, es pot arribar en taxi en menys de mitja hora si no hi 
ha tràfic (uns 25€ aproximadament). Des d’aquesta estació trobareu autobusos que van directes a Calella. 
www.barcelonanord.cat/

3. En tren:

Tant a la Terminal 1 com la Terminal 2 de l’aeroport de Barcelona trobareu “l’aerobús” (www.aerobusbcn.com) que va fins el 
centro de Barcelona (Plaza Cataluña), des d’aquí Renfe te línea de tren directa a Calella (important assegurar que us trobeu a 
la línea de tren correcte, R1 direcció Calella o Blanes, ja que passen trens amb varies destinacions).

A la Terminal 2 de l’aeroport de Barcelona hi ha una estació de tren, la freqüència de trens es cada 20 minuts però no van 
directes a Calella. Primer s’ha d’anar fins a “Barcelona Sants” y una vegada allà buscar l’andana 8 per on passen els trens 
directes a Calella (comprovar que la direcció del tren sigui Calella o Blanes ja que, igual que a Plaça Catalunya, passen trens 
amb vàries destinacions). www.renfe.com

Des de Girona

En cas de que arribeu a l’aeroport de Girona

1. En taxi: Calella està a 40km de l’aeroport de Girona, uns 30 minuts si no hi ha tràfic.

2. En bus: Hi ha servei de bus directe des de l’aeroport de Girona a Calella.

3. En tren: En aquest cas no hi ha tren directe fins a Calella, recomanem anar fins a Calella amb alguna de les dues opcions 
anteriors

http://www.barcelonanord.cat/
http://www.renfe.com/

