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6.‐MATERIAL NECESSARI: Cada triatleta ha de portar segons cada segment: 

‐Natació: Banyador o tritratge, casquet de bany  (el que us donaran juntament amb el dorsal), ulleres  i xancletes. 
‐Bicicleta: Bici  (recomanable carretera o btt), CASC, camiseta per posa‐hi el dorsal  (si no porta  tritratge), calçat 
adequat i porta‐dorsals. 
‐Cursa a peu: La mateixa camiseta amb el dorsal (si no porta tritatge) i calçat adequat. 
 

7.‐OBSEQUIS I PREMIS: A cada participant se li donarà una bossa obsequi quan reculli el seu dorsal. 

Els tres primers classificats masculins i femenins de cada categoria se’ls cridarà per pujar al podi, un cop acabades 
les dues curses (12:15h aproximadament).  
 
És campionat de Catalunya per tant només podran pujar el podi els nens i nenes federats, a Catalunya. 
 

 

 
 
*Properament es penjaran els plànols dels circuits. 
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