21 de juliol de 2018

Horaris

El Club Triatló Berga, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà,
l’Ajuntament de Cercs, l’Ajuntament de Vilada, el Consell Esportiu del
Berguedà i l’Agència Catalana de l’Aigua us donem la benvinguda al Xè
Triatló Infantil de la Baells, que es celebrarà el proper dissabte 21 de
juliol de 2018 a partir de les 11:30 h a la zona de la presa de la Baells.

10.00 h Obertura carpa per fer entrega de dorsals.
10.30 h Obertura de l’àrea de transició i boxes
11.15 h Concentració de tots els participants de totes les categories
infantils a la sortida. Repartiment per categories.
11.30 h Sortida. La sortida començarà per infantils i anirem
baixant de categoria fins a P4/P5.
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P4 i P5
PRE-BENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL

Distàncies

		
Natació

Categories

X Triatló
Infantil
de La Baells

Ciclisme

Cursa a peu

15 m

250 m

200 m

25 m

500 m (1/2 volta)

400 m

50 m

1000 m (1 volta)

600 m

100 m

2000 m (2 voltes)

800 m (1 volta)

200 m

3000 m (3 voltes)

1600 m (2 voltes)

Reglament:
1. El triatló infantil de La Baells es regirà pel reglament de la Federació
Catalana de Triatló.
2. És obligatori l’ús de casc rígid de tres punts de fixació per al tram de
ciclisme.
3. La prova és de caire popular.
4. L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles
danys morals o materials que poguessin patir els participants i/o
espectadors, abans o després de la prova.
5. L’organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la
totalitat de la prova si apareguessin circumstàncies imprevistes que ho
fessin necessari.
6. La inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament.
7. L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels
participants a la cursa per a la promoció de la mateixa. Les dades
obtingudes de les inscripcions seguiran el tractament previst per la
llei 17/99 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal.
Abans de cada sortida es farà una explicació del circuit i la normativa.
Els horaris poden modificar-se en funció del número de participants i el
desenvolupament de la prova.
Totes les sortides seran mixtes, és a dir, nois i noies a la vegada.

