
XX TRIATLÓ
CIUTAT DE MATARÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER CLUBS

INSCRIPCIONS
ONLINE

www.triatlo.org

ORGANITZACIÓ
El Centre Natació Mataró juntament amb l’ Institut Municipal d́Esports de Mataró, organitzen el pròxim Diumenge 06 de Juny 
la XX Triatló Ciutat de Mataró.

DISTÀNCIES
Les distàncies de la prova seràn de:

 NATACIÓ - 750 M
    1 volta - circuit en forma triangular senyalitzat amb boies.

 CICLISME - 20 KM
  2 voltes de 10 km
  sortida del Passeig del Callao direcció N-II
  circuit segur, molt ample i totalment tallat al trànsit.

 CURSA A PEU - 5 KM
  2 voltes de 2,5 km
    Passeig de la platja i braç del Port de Mataró

HORARIS
Diumenge, 06 de Juny al Centre Natació Mataró
    7'45h a 8’45h. Entrega de dorsals a la carpa situada davant del CN Mataró
    8'45 h. Concentració dels participants a la sortida
 9'00 h. Sortida masculina Campionat de Catalunya per Clubs
 9,02 h. Sortida femenina Campionat de Catalunya per Clubs
    9,04 h    9,04 h. Sortida Open masculina i femenina
 11'30 h. Entrega de premis i trofeus

 PREMIS CAMPIONAT CATALUNYA PER CLUBS
 MASCULI I FEMENI
1er Equip Masculi i Femeni  -  400€ + trofeu
2º Equip Masculi i Femeni   -  300€ + trofeu
3er Equip Masculi i Femeni  -  200€ + trofeu
4rt Equip Masculi i 4rt Equip Masculi i Femeni  -  100€
5er Equip Masculi i Femeni  -  75€ 

GRAN PREMI

La prova es regeix segons el reglament de la 
Federació Catalana de Triatló. El fet d́inscriurés i 
participar implica ĺacceptació i compliment del 
present reglament. Tot alló que no està especificat 
queda sota decisió de ĺorganització amb el comité 
d́Apel.lació.

ORGANITZA:



.  Quan arribi el triatleta al box sempre anirà amb la seva mascareta posada

.  A l´entrada de box hi haura gel hidroalcohòlic per posar-se a les mans abans d´accedir 

. Si no disposes de mascareta l´organització en facilitarà una de quirúrgica per utilizar fins al moment previ a la sortida de natació

. Abans d´entrar a box es pendrà la temperatura a cada participant

. Tots els participants hauran de portar la declaració responsable signada  conforme en els ultims 15 dies no han estat afectat pel COVID

. El format de  la sortida de natació encara esta per determinar, però s'està treballant per que sigui en tres sortides

. Serà obligatori portar la mascareta fins 30 segons abans de la sortida de natació. Hi hauran recipients on es podran despositar

. Es podrà "escalfar" en l'aigua fins 15 minuts abans de la primera sortida 

. Un cop passada la línia d'arribada l'organizació facilitarà una nova mascareta quirúrgica  que s'haurà de portar tota l'estona.

. No hi haurà avituallament final, però es donarà una bossa amb obsequis, amb beguda i una barreta energètica. 

. Hi haura un únic avituallament  d'aigua en la cursa a peu que s'haurà d´agafar d´una taula 

. No es podrá recollir el material dins del box fins que els jutges ho permetin

. Hi haurà lliurament de Premis tan sols als tres primers equips masculins i femenis del Campionat de Clubs , i  als tres primers absoluts

masculins i femenins de la prova Open. 

     PROTOCOL COVID -  TRIATLÓ  CIUTAT DE MATARÓ 
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