
 

 

 

VIII TRIATLÓ INFANTIL DE SITGES” 2020 

 

 

 

Ens plau informar-vos que el proper dissabte 2 de maig de 2020 es celebrarà la 

VIII Triatló Infantil organitzades pel Club Natació Sitges amb la col·laboració del 

l’empresa Zona Vip Events, Hotel ME Terramar amb el suport de la Federació 

Catalana de Triatló (Fctri), Consell Catalá de l’esport ,Ufecc i l’ Ajuntament de 

Sitges. 
 

 

HORARIS PROVA: 

 

- 09:30   Lliurament dorsals triatló Infantil i Triatló Sprint (només llicencia dia) 

- 10:00   Entrada boxes Triatló Infantil/Control material (5 categories) 

- 10:30   Inici Triatló Infantil (infantil/aleví/benjamí/prebenjamí/menut) 

- 12:30   Finalització del triatló Infantil. 

 

 

DISTÀNCIES I CIRCUITS : 

 
CATEGORIA ANY DISTÀNCIA 

NATACIÓ CICLISME CURSA A PEU 

MENUTS 2014 15m 200m 100m 

PRE-BENJAMÍ 2012-2013 50m 500m 150m 

BENJAMÍ 2010-2011 75m 800m 300m 

ALEVÍ 2008-2009 125m 1300m 600m 

INFANTIL 2006-2007 200m 2000m 900m 

 

 

Circuit de natació i T1 

 a la platja de les anquines, es fará un circuit rectangular dintre de la platja ( 

distancies en funció de les categories) 

 

 



 

 

 

Plà organització boxes (entrades i sortides) 

 

 

Circuit ciclisme circuit urbá, circuit tancat al trànsit 

 

 meta 



 

 

Circuit Cursa a peu, a sobre del passeig marítim amb direcció Nord amb punts de gir de 180º 

segon la categories. 

 

 

 

PARKING: 

 

El dissabte dia 2/5 els participants i/o acompanyants que vulguin deixar el cotxe a 

la zona blava de la zona propera a boxes, podran treure el ticket de resident de  

9.00 a 19 hores per un 1€. 

Recordeu: no deixar res visible dintre dels cotxes. 

 

 

PREMIS: 

 

Tots els participants rebran un obsequi commemoratiu de la “VII TRIATLÓ 

INFANTIL DE SITGES” 
 

 

INSCRIPCIONS:  

 

Únicament en www.triatlo.org 

La prova té un  límit de 200 places. 

 

 

 CANVIS I DEVOLUCIONS: 

 

Els canvis entre els integrants del mateix club es podran realitzar a la pàgina web 

de la Federació Catalana de Triatló, complint la normativa i respectant els terminis. 

L'Organització no realitzarà cap devolució de l'import de les inscripcions, excepte en 

casos de malaltia (presentant justificant). 

 

 

 

 

    Gir Menuts 

     Gir Prebenjamí 

      Gir Benjamí 

      Gir Aleví 

      Gir Infantil 

 meta 



 

 

 

REGLAMENT 

 

1.- El “VIII Triatló Infantil de Sitges” es regirà pel Reglament de la FCT i tant la 

inscripció com la participació implica la seva acceptació. 

3.- Es obligatori l’ús de casc rígid de tres punts de fixació per al tram de ciclisme 

 

5.- L’Organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o 

materials que poguessin patir els participants i/o espectadors, abans, durant o 

desprès de la prova 

 

6.- 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. Està 

previst un circuit alternatiu preparat per a la disputa d’un Duatló o Cursa a Peu. 

 

7.- Els menors de 18 anys hauran de presentar un permís patern o del tutor legal. 

 

8.- La inscripció al “VIII TRIATLÓ INFANTIL DE SITGES” implica l’acceptació 

tant d’aquest reglament com del de la Federació Catalana de Triatló. 

 

 

 

PREUS TRIATLÓ INFANTIL 

 

6€ Federats amb llicencia de triatló 2019-2020 

12€ No federats (llicencia dia) 

 

 

RECOLLIDA DE DORSALS: 

 

Els participants podran recollir el dorsal a partir de les 9.30h. 

 

A tenir en compte: 

 

A la Zona de Transició només s’hi pot deixar el material per la competició. 

 

Els voluntaris de la Organització ajudaran a els nens durant el desenvolupament de 

la prova. 

 

 

SERVEIS A ELS PARTICIPANTS: 

 

Servei Guarda-Roba. 

A boxes només s’hi pot deixar el material competitiu (no es permet entrar motxilles 

als boxes) 

Hi haurà avituallament a la arribada (post meta) aigua, powerade, cocacola, 

aquarius, fruita i xuxes. 

Servei assistència mèdica 

Bossa del corredor amb productes dels nostres col·laboradors. 

Vestidors i dutxes a les Instal·lacions del Club natació Sitges (Passeig Albeniz 6-8 

Urb.Vallpineda. 

 


