
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TRIATLÓ SUPER SPRINT 

XVè Triatló Ciutat del Prat – Memorial J.M. Felipe 

 

*DADES: 

Lloc: Platja del Prat 

Data i Hora: diumenge 25 d’octubre, 10 hores 

Format: contrarellotge individual- sortides cada 20 “(‘Rolling Start’) 

Distàncies:  

-Circuit Natació (1 volta: 350 m) 

-Circuit Ciclista (1 volta: 10.6 km) 

-Circuit Cursa a Peu (1 volta: 2.5 km) 

Categories:  

- Individual masculina i femenina 

- Clubs masculina i femenina (suma dels 3 millors temps) 

Límits de participació: 200 participants 

Requisits per participar: homes i dones a partir de categoria cadet 

inclosa amb llicència federativa de triatló en vigor. Es valorarà la 

opció de participació de no federats amb llicencia de dia. Els menors 

d’edat, hauran d’omplir una autorització dels seus tutors, els quals 

hauran de garantir igualment la presentació del document de 

responsabilitat Covid19. 

 

*CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA: 

Únic triatló oficial del calendari català 2020 organitzat pel PRAT TRIATLO 1994, amb el 

suport i col·laboració del departament d’Esports del Ajuntament del Prat de Llobregat 

(en la cessió d’espais, serveis i material), així com de la Federació Catalana de Triatló, 

que s’encarregarà del control de competició i aplicació del reglament a través dels seus 

jutges oficials, així com del control de les classificacions.  



L’objectiu primordial d’aquest esdeveniment de primer ordre és aconseguir 

l’organització d’un campionat oficial de triatló modèlic en l’aplicació de totes les 

mesures que garantissin la màxima seguretat en la preservació de la integritat sanitària 

dels seus participants,  contribuint a la nul·la expansió de la pandèmia de la Covid19 

durant tota la jornada.  

Per aconseguir aquest objectiu primordial,  totes la infraestructura, disposició d’espais 

i aplicació de reglament, es basa en el protocol d’organització de competicions 

esportives Covid19 publicat per la Federació Catalana de Triatló, sota la supervisió 

directe del seu secretari i autor del document, en Sergi Noguera Cano. 

L’aplicació d’aquest document en el disseny de la prova, es basa en les següents 

premisses:  

1- Minimització de la presència i acumulació de persones al voltant de 

l’esdeveniment: 

Per aconseguir el grau màxim d’aïllament de la prova, es decideix el tancament 

absolut de tota l’àrea de competició i rodalies amb el tall d’accés de l´únic vial 

que permet accedir-hi, la carretera B-203 i la senda ciclista i per vianants  

paral·leles a la mateixa a partir de les 9:30 hores i fins a la finalització de la 

mateixa. Aquest control serà dut a terme conjuntament per l’autoritat 

pertinent (Policia Local del Prat), en col·laboració amb la organització de la 

prova i se situarà a la rotonda de confluència del Camí de Valencia amb la 

pròpia B-203, aprofitant la tanca que permet el tancament de l’accés a la Platja 

per a permetre un control absolut dels vehicles que es dirigeixin a la platja. 

Només podran accedir a la Platja del Prat els participants i acompanyants 

degudament identificats amb un distintiu exclusiu que serà lliurat a tal efecte 

per l’organització, així com els membres del staff organitzatiu (que quedarà 

reflectit en un llistat a càrrec de la mateixa organització) 

2- Control Sanitari dels participants: 

Mitjançant la presentació obligatòria del document de responsabilitat personal 

Covid19 de cada participant i acompanyant al accedir al recinte de competició, 

i el Control de temperatura mitjançant termòmetre IR a tot participant que 

accedeixi a la zona de Boxes. El control de l’ús de mascareta higiènica 

homologada en tot moment (lliurament d’una mascareta en el moment 

d’accedir-hi a la zona de boxes), així com l’ús de gel hidroalcohòlic en els punts 

claus de tota l’àrea de competició. Tan sols es permetrà el NO us de mascareta 

durant la competició. Al creuar la línia de meta, la organització farà lliurament 

d’una mascareta reutilitzable de forma instantània.  

3- Distanciament inter-personal dels participants:  

Tot el disseny dels espais de la zona de transició, estan fets per a permetre i 

obligar a que cada participant despongui sempre d’una superfície de 2.5 

metres quadrats de distancia de seguretat. Cada participant haurà de ser 

autosuficient en l’avituallament durant cursa i en la cura del seu material, que 

de manera excepcional i per evitar el servei de guarda-roba i per tant els riscos 



de contacte interpersonal, ho deixaran al costat de la seva bicicleta en la zona 

de boxes dins els dos metres lineals disponibles per a cada participant. 

La sortida de la prova serà mitjançant el seu posicionament marcat a la zona 

de sortida a la sorra de la platja, seguint les mateixes premisses de seguretat 

en el respecte dels 2 metres de distància. Cada 20 segons, s’efectuarà una 

sortida i a partir d’aquest moment, els jutges de la carrera, vetllaran pel 

compliment de la norma de no poder aproximar-se en menys de dos metres 

entre participants durant tota la cursa, exceptuant durant el trajecte ciclista, 

en el qual la distància haurà de ser de 20 metres. Tot avançament, s’efectuarà 

mantenint en tot moment i sempre que les condicions ho permetin, una 

amplada mínima de proximitat de 1.5 metres amb el contrincant avançat.  

 

Seqüencia de la jornada: 

8:00 h: Es procedeix al buidatge o informació als possibles usuaris de la Platja del Prat 

que la carretera de sortida de la Platja romandrà tancada des de les 9.30 hores fins a la 

finalització de la prova (al voltant de les 12:30) amb la prohibició expressa de 

mobilitzar el seu vehicle en qualsevol part del passeig marítim i tram de carretera. 

8:00 h: Inici del control d’accés a la Platja a la rotonda de confluència del camí de 

València, informant als vehicles, vianants i ciclistes, de la prohibició d’accés i 

permanència a la platja durant les hores de competició. Tota persona degudament 

autoritzada, tindrà accés fins a la zona dels dos pàrquings de terra del costat del Centre 

Municipal de Vela; Els més propers al propi centre, es reservaran per a la zona de 

transició i arribada. Els participants podran accedir-hi en vehicle a motor o amb la seva 

bicicleta 

9:15 h: Tancament d’accés a Platja per participants, permetent accés tan sols als 

serveis essencials i membres de la organització i jutges que poguessin haver d’arribar a 

la zona de competició.  

9:00-9:45 h: Control  d’accés de participants així com recollida del document de 

responsabilitat Covid19 a tots els participants. Un cop a l’interior de la zona de 

competició, no podran sortir fins a l’hora que, per tandes, es puguin dirigir a la cambra 

de sortida, mantenint sempre la distància de seguretat i l’ús de mascareta higiènica 

descartable facilitada per l’organització.  

10.00-11:08 h: Sortida contínua en el format ROLLING START cada 20 segons facilitant 

un punt per dipositar la mascareta descartable un cop comenci la participació de cada 

triatleta. 

10.30-12:00 h: Arribada dels participants a línia de meta, on no es podran aturar i on 

uns metres més enllà, rebran una bossa amb avituallament post-meta i la mascareta 

reutilitzable a càrrec de l’organització. D’aquí, es dirigiran a la zona de box on retiraran 

el seu material i es dirigiran al seu vehicle.  



12.00 h: Acte de lliurament de premis, reservat únicament als tres primers classificats 

en categoria femenina i masculina, en el cas de la classificació individual, i a un 

representant dels tres primers clubs classificats masculins i femenins seguint les 

màximes garanties de distanciament en la col·locació del pòdium, evitant el contacte 

físic entre ells fins i tot no permetent la típica fotografia dels guanyadors abraçats a la 

part més alta del podi.  

12.30 h: s’haurà d’haver buidat tota la zona de competició per procedir al 

desmuntatge de la zona de boxes i arribada. A partir d’aquest moment, l’accés a la 

platja podria reestablir-se i la responsabilitat de la ubicació i actes de totes les 

persones que es mantinguin a la platja, ja estaria al marge de la organització.  

 


