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JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat TROBADA TERRITORIAL DE DUATLÓ ESCOLAR 

Data de l’activitat Dissabte 13 de maig de 2017 

Lloc de realització 

Passeig Marítim 

Passeig Marítim del President Josep Irla 

17220 – Sant Feliu de Guíxols 

Ubicació: https://www.google.es/maps/  

Descripció de l’activitat Trobada de Duatló Escolar on es combinaran les modalitats de cursa a 
peu i bicicleta. 

Categories convocades Prebenjamí, Benjamí i Aleví 

Horari De 10.00h a 14.00h 

Hora incorporació dels 

participants 
A les 10.00h s’obre el període de recollida de dorsals. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de la Cerdanya 

Plaça del Rec, 5 

17520 – Puigcerdà 

972 88 48 84 – esport@cerdanya.org   

Contacte el dia de la competició: 656287341 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques de Girona 

Entitats col·laboradores 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

Club Aquàtic Xaloc 

Amb el suport de 

Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 

Inscripcions Fins el dia 2 de maig de 2017 a través dels Consells Esportius  

 
Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els 
organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des del 
lloc web http://jocsemporion.ddgi.cat/. En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el cas 
d’algun dels participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva imatge 
personal. En qualsevol cas, amb posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol moment 
els representants legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la difusió, oposició 
que seria atesa de forma immediata. 
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Normativa Tècnica 

 
Hora de recollida de dorsals: 10h   
Recepció, lliurament de xips, guarda-roba dels participants. (Carpes situades al 
passeig).  
 
HORARI D’ENTRADA A BOXE: 10h30’  
Hora de sortida: 11h 

Edats:  (A) Pre-benjamí  7-8 anys  / (B) Benjamí  9-10 /  (C) Alevins 11-12 anys 
  
A   

UNA VOLTA corrent al passeig 500m.  
UNA VOLTA 500m en bicicleta pel mateix circuït. 

 
 
B i C  

DUES VOLTES 850m (425 m/volta)corrent al passeig.   
DUES VOLTES 1.300m (650 m/volta) en bicicleta. 
UNA VOLTA 500m corrent al passeig.  

 
 

Recorregut 
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