
Hola a tots, 

Degut a la gran afluència de participants al proper Duatló per equips del Prat del dia 04 de Febrer del 

2018 us informem que s’han fet molts esforços per poder acceptar tots els equips apuntats a la llista 

d’espera que fan un total de 173 equips Open. En Elit tindrem 100 equips que participaran 

Així doncs volem anunciar els horaris definitius: 

Recollida de dorsals dissabte 03.02.2018 de 9-14h al CEM Sagnier (C/Frederica Montseny S/N El Prat de 

Llobregat) i diumenge 04.02.2018 de 7:30-13:00h a la carpa d’atenció al participant de la prova al Parc 

Nou. Es podran retirar els dorsals de tot l’equip presentant el DNI d’un dels membres de l’equip. 

Duatló Ciutat del Prat – diumenge 04.02.2018 

OPEN 1er torn  
Dorsals del 0-80 
Entrada material 8:30h 
Tancament box 09:30h  
Inici cursa Open general 10:00h  
Sortida material 12:30h al finalitzar l’última bici open del 1er torn 
 
OPEN 2on torn  
Dorsals del 81-172 
Entrada material 9:45h 
Tancament box 10:45h  
Inici cursa Open general 10:00h. Inici equip dorsal 81 a les 11:21h 
Sortida material 14:00h al finalitzar l’última bici open del 2on torn 
 
ELIT  
Entrada material 13:00h 
Tancament box 14:00h  
Inici cursa 14:30h  
Sortida material 17:30h al finalitzar l’última bici elit 

A més a més volem remarcar certs aspectes: 

1. Consulteu amb anterioritat el vostre número de dorsal i horari de sortida per equip, gènere i cap 

d’equip a la nostra web www.prattriatlo.com 

2. No es pot entrenar als circuits ja que els espais han d’estar lliures. Podeu escalfar en qualsevol 

altre lloc sense interferir als circuits 

3. És importat que arribeu amb temps d’antelació per evitar aglomeracions i possible retràs de 

l’inici de cursa.  



4. Recordeu que els aparcaments just al costat del Parc Nou estaran dins del circuit de bici. Si voleu 

treure el cotxe abans de la finalització de la prova elit heu d’aparcar en els emplaçaments 

habilitats exteriors. 

5. Els aparcaments exteriors habilitats són públics i no exclusius pel Duatló del Prat. 

6. Recordeu que per entrar el material heu d’entrar tots els membres de l’equip junts i amb el 

dorsal i el casc cordat a la prova Open. Per la prova elit també haureu de portar el xip groc. 

7. L’entrada i sortida de material de la prova Open es farà en dos torns i serà diferent a la Elit. 

Estigueu atents en el moment de la recollida dels dorsals 

8. Informar que tots aquells equips que estaven en llista d’espera no podran recollir el regal el 

mateix dia de la prova. Se’ls donarà un xec regal amb el nombre de participants i es publicarà a 

les xarxes socials el moment en que podran recollir al CEM Sagnier. Qui no pugui recollir-ho es 

lliurarà el dia 29.04.2018 al Triatló per equips de El Prat 

9. El lliurament de premis de la prova Open es realitzarà un cop finalitzada la prova Open. No us 

haureu d’esperar a la finalització de la prova Elit. 

10. No deixeu material de valor al box ni material no necessari per a realitzar la prova. L’organització 

no es fa responsable de la desaparició del material deixat al box a causa de la meteorologia 

11. Sigueu responsables amb el vostre material i respecteu el material dels demés. Tots volem 

arribar i marxar amb el material que ens pertoca. 

Se us prega que tingueu en compte l’esforç que com a Club Prat Triatló 1994 hem fet per assumir tots 

els equips que volien participar i que tingueu paciència durant la prova. Si veniu amb temps, tot serà 

més fàcil i podrem començar a l’hora  

Si teniu alguna incidència us podeu posar en contacte a info@prattriatlo.com 

Moltes gràcies a tots. 

Salut, 

La Junta Prat Triatló 1994 


