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Peticionari:  CLUB ESPORTIU TRIKIDS 

  Sergio del Río 
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 Pj . Adolf Cameron 18  Planta 3 local 5-6 

 08302-Mataró 

 



                                                                                                                          

 

INDEX 

1.Objectius. 

2.Memòria: 

2.1. Dades de l’organització. 

2.2. Descripció del duatló. 

2.3. Dades del recorregut. 

2.3.1. Descripció del circuit. 

2.3.2. Punts d’avituallament. 

2.4. Organització general el dia del duatló 

 

2.5. Seguretat del duatló 

 

2.5.1.Assegurances. 

 

2.5.2.Servei preventiu. 

2.5.3.Seguretat a la cursa. 

2.6. Reglament del duatló. 

2.7.Fases de l’operatiu en cas de risc. 

2.7.1. Rebuda de l’avís 

2.7.2. Central de comandament i cap de l’operatiu. 

2.7.3.Sectors del circuit i punta quilomètrics 

2.8. Punts de control i acció. 

2.8.1. Evacuacions i desallotjament. 

2.8.2. Protocol actuació per tot el personal. 

2.8.3.Voluntariat. 

2.9.2. Comunicació e informes. 

2.9.3.Dispositius de seguretat en actes. 

 

 



                                                                                                                          

 

1.Objectius: 

 L’objecte d’aquest informe és la comunicació prèvia per obtenir els permisos 

corresponents per a la realització de la  DUATLÓ INFANTIL TRIKIDS A SANTA SUSANNA, 

que passarà per aquest municipi i que es  durà a terme en data 23 Maig 2021. 

 

2.Memòria: 

2.1. Dades de l’organització. 

 L’organització de la cursa anirà a càrrec del Club Esportiu Trikids. 

 La persona de contacte serà Sergio del Río Caballer amb DNI 46.690.140-W, amb a 

efectes de notificacions en al Pj. Adolf Cameron 18. Planta 18 local 5-6. 08302-Mataró.  

Telèfon mòbil 610912843. 

 

2.2. Descripció del duatló. 

 El duatló es durà a terme al carrer Consolat de Mar i Perafita, més endavant definim 

proposta de circuits.  

El sector de cursa serà totalment urbana, durant el recorregut el trànsit estarà tallat i el 

circuit degudament senyalitzat. 

La sortida serà al costat de l’antic Centre btt, al costat del càmping Oasis. 

La cursa començarà a les 10.00 h. amb la competició d’Infantils, després alevins , 

benjamins i pre-benjamins. 

Encapçalant la cursa i tancant-la anirà una moto de l’organització. 

 L’hora prevista de finalització és a les 12.00-12.15 h. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

2.3. Dades del recorregut. 

2.3.1. Descripció del circuit. 

Descripció circuits i categories: 

  run bike  run  

Infantils  2000 8000  1000  

Alevins  1000  4000  500 

Benjamins  500 2000  250 

Pre benjamins  250  1000  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Punts d’avituallament. 

 No Hi haurà un punt d’avituallament a l’arribada per a tots els participants ( per tema 

COVID) 

  

2.4. Organització general el dia del duatló. 

 

 Per organitzar el duatló es comptarà amb personal propi del club i voluntariat, distribuït 

de la següent manera: 

 

 -Hi haurà un grup de persones organitzant la recollida de dorsal i inscripcions. 

  Responsable. Marta Santamaria 



                                                                                                                          

 -Un segon grup controlarà l’arribada i la sortida, i direcció de la Duatlo.  

  Responsable: Sergio del Rio 

 -Un tercer grup s’encarregarà dels avituallaments 

  Responsable: Keva 

 -I un quart grup s’encarregarà del control del circuit. 

  Responsable: Ruben Eslava 

 

 En total unes 20 persones distribuïdes segons necessitats. 

 

 Es comptarà amb el suport de Policia Local, si el Ajuntament ho considera oportú. 

 

 HI haurà un cap per cada un dels grups, i un Responsable general de la cursa que serà 

Sergio del Río que coordinarà als caps de les diferents àrees y que serà el punt de referència 

per Policia Local i responsable ajuntament.  

 

 

2.5. Seguretat al duatló. 

 

2.5.1.Assegurances: 

 

 Els participants o be estaran federats o pels que no ho siguin es contractarà una 

assegurança d’accidents de dia. 

 

  

2.5.2.Servei preventiu. 

 

 Es comptarà amb el suport de una ambulància (SVB). 

 

 

 

 

2.5.3.Seguretat al duatló. 

 Durant tot l recorregut una moto de l’organització anirà al cap davant de la cursa i un 

altre tancant la cursa. 

 

 Hi haurà voluntaris en els punts conflictius per guiar als participants.  

 

 Es senyalitzarà el recorregut.  El Els participants hauran de circular pel recorregut 

senyalitzat i delimitat. 

 

pel recorregut senyalitzat i delimitat 

 

 

 



                                                                                                                          

 

2.6. Reglament de la prova. 

REGLAMENT DUATLÓ INFANTIL TRIKIDS  

 
1. El DUATLÓ INFANTIL TRIKIDS Santa Susanna es celebrarà el dia 23 Maig 2021 a les 
10:00h.  El punt de sortida estarà al costat del camping Oasis al c/ Consolat de Mar. 
 
2. El duatló està oberta a tots els nens/es que s’hi inscriguin prèviament. 
 
3. Hi haurà 4 categories: ( excepcionalment es farà una sortida de PRIMER any 
cadets any 2007) 
 

  run bike  run  

Infantils i Cadets 2000 8000  1000 

Alevins  1000 4000  500  

Benjamins  500  2000  250 

Pre benjamins  250  1000  125 

 
 
 
El Recorregut estarà degudament senyalitzat. Els participants hauran de circular pel recorregut 
senyalitzat i delimitat.  
 
4. L’organització podrà modificar el circuit, per causes alienes de força major. El compliment del 
circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden 
provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la 
distància oficial. 
 

5. NO hi haurà un avituallament al final del duatló ( per tema COVID) 

 
 6. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per la 
organització. 
 
7. El triatló serà una prova no cronometrada. 
 
8. Els inscrits podran recollir el dorsal el dia de la prova, hora a determinar. 
 
9. El fet de no retirar el dorsal en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos. 
 
10. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el 
comprovant d’inscripció.  
 
11. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 120 inscrits, o bé el dimecres anterior a 
la cursa, dia 19 Maig. En cap cas es realitzaran inscripcions el mateix dia de la cursa. 
 
12. Categories  que es lliuraran tots el mateix dia de la cursa. 
 



                                                                                                                          

Categories: 
Cadets 1er any (excepcionalment) Infantil, Aleví, benjamí i pre-benjamí. 
La prova puntua pel CIRCUIT TRIKIDS MARESME. 
 
Premis: 
No hi ha premis.  
 
13. Les classificacions oficials seran publicades el mateix dia de la cursa a la pàgina 
web oficial. 
 
15. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si: 
a) Mostra un esta físic deficient 
b) No realitza el recorregut complert 
c) No porta el número de dorsal en un lloc visible. 
d) Mostra un comportament antiesportiu. 
e) No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament. 
 
16. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de naixement i 
marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la 
cursa seguint la normativa establerta. 
 
17. El fet d’inscriure’s a la cursa el participant autoritza expressament a l’organització i els seus 
patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones 
participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o 
desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, 
durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats 
en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. 
 
18. Es disposarà d’un dispositiu mèdic a la sortida/arribada així com al llarg del circuit. 
 
19. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança de responsabilitat civil 
i una mèdica puntual  obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció.  Els mínims 
de cobertura són els preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro 
Obligatorio Deportivo). 
 
20. Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a la 
organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de 
la organització serà inapel·lable. 

 
21. La inscripció al duatló comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva 
interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera 
instància per la organització, que aplicarà la IAAF 2012-2013. 
 
22. No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de la taxa pagada. El 
participant però podrà sol·licitar el canvi de nom. Un cop quedi tancat el període d’inscripcions 
en els termes expressats en el punt 11, no s’acceptaran sol·licituds de canvi de nom. 
 
23. Els atletes que participin sense dorsal, amb dorsal falsificat o d’un altra persona no tindran 
dret a cap servei ni tant sols l’assegurança d’accidents i serà motiu de desqualificació. 
 
24. De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament 



                                                                                                                          

titularitat de Club Esportiu Trikids amb CIF G-66129735 i domicili social situat en  Pge-Abat 

EScarré sn, 08390 MONTGAT   BARCELONA, amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats 

del present reglament del Aquatló de santa Susanna.  

En compliment amb la normativa vigent, Club Esportiu Trikids informa que les dades seran 

conservades durant el termini legalment establert. 

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser 

necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària 

la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. 

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la 

prestació dels serveis objecte del present Reglament per l’Aquatló de Santa Susanna i en 

conseqüencia participar en la mateixa. 

Igualment, li informem que pot contactar amb el Responsable de Protecció de Dades de Club 

Esportiu Trikids dirigint-se per escrit a l'adreça de correu trikidss@gmail.com. 

Club Esportiu Trikids informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, 

transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que  Club Esportiu 

Trikids es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o 

rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir 

els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al 

tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al 

tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu 

electrònic trikidss@gmail.com. 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri 
oportuna. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

2.7.Fases de l’operatiu en cas de risc. 

2.7.1. Rebuda de l’avís 

Cas A: Personal de Club Esportiu Trikids detecta incidència i ha de donar avís.  

1. Trucar al responsable del duatló, Sergio del Rio concretant sector accident. Vies de 

comunicació: 

a. Via telefònica, caldrà dur carregador extern. 

b. Via walkie 

2. El responsable Sr del Río dona avís a l’ambulància i a la policia local. 

3. L’ambulància en arribar al lloc de l’incident determina gravetat. 

Cas B: Policia local detecta incidència i dona avís: 

1. Avisar en primer lloc ambulància. 

2. Avisar responsable, Sergio del Río. 

2.7.2. Central de comandament i cap de l’operatiu. 

 El cap de l’operatiu serà el cap de la Policia local de Santa Susanna. 

 Un cop l’ambulància arribi al lloc de l’incident i en determini la gravetat s’estableixen tres 

nivells i un protocol a seguir en cada cas: 

Nivell 1: Accident lleu, l’ambulància i la policia local seran avisats i se’n faran càrrec. 

Nivell 2: Accident greu, l’ambulància i la policia local seran avisat i se’n faran càrrec. 

Nivell 3: Accident molt greu, l’ambulància i la policia seran avisats i la policia s’encarregarà de 

trucar al 112 per traslladar al accidentat al centre sanitari més proper. 

 

2.7.3.Sectors del circuit i punta quilomètrics. 

 El circuits estarà dividits dos sectors, en cada sector hi haurà mínim un responsable. El 

responsable durà un peto d’organització per ser visible en tot moment. 

 El sector 1   circuit de Run 

 El sector 2 circuit de bike 

Col·locarem un responsable a cada sector. 

 En cas d’incident els responsables del sector son els encarregats de posar en marxa el 

protocol d’accidents. També seran els encarregats de tallar si cal o desvia els participants per 

aconseguir que la persona accidentada estic en un espai segur i que l’ambulància pugui arribar 

sense posar en perill la resta de participants. 

 



                                                                                                                          

2.8. Punts de control i acció. 

2.8.1. Evacuacions i desallotjament. 

 En cas de que calgui traslladar un accidentat les vies d’evacuació previstes són les 

següents: 

-Nacional II 

2.8.2. Protocol actuació per a tot el personal. (Annex 1 fitxa) 

En cas d’accident: 

1. Acostar-se a l’accidentat i valorar estat i si pot aixecar-se i seguir. 

2. Si no pot.  Assegurar la zona de l’accidentat, desviant cursa. 

3. Trucar Responsable Sergio del Río 610912843. 

-Definir sector accident 

-Descriure estat accidentat. 

4. Tranquil·litzar al lesionat i mantenir una actitud assossegada i confiada. 

5. No moure l’accidentat. 

6. No donar mai de beure a una persona inconscient 

7. Esperar personal sanitari. 

8. No deixar sol l’accidentat. 

9. Quan arribi ambulància i policia local deixar accidentat al seu càrrec i seguir amb el 

control de la cursa. 

10. En cas de ser necessari evacuar accidentat: 

Vies d’evacuació per sectors: 

-Nacional II. 

 

2.8.3.Voluntariat. 

 A part del personal de Club Esportiu Trikids , es comptarà amb la col·laboració de 

voluntaris.  

 Se’ls hi lliuraria el protocol d’actuació. 

 Es donarà a tots els voluntaris entrepà, aigua i obsequi. 

  

A ser possible es farà una reunió prèvia per explicar els punts de control que es designa 

a cada voluntari i la seva funció. 

 

 

 



                                                                                                                          

2.9.2. Comunicació e informes. 

Hi haurà un equip de so disponible amb un speaker que anirà informant en tot moment 

del desenvolupament de la cursa i en cas d’incident del passos a seguir. 

Durant el transcurs del duatló s’aniran repetint les normes de seguretat tals com no 

creuar els carrers per on transcórrer la cursa,  respectar als atletes, no creuar pel mig del 

circuit, etc 

 

2.9.3.Dispositius de seguretat en actes. 

 Es comptarà amb la Policia Local que seran els encarregats de realitzar el dispositiu de 

seguretat pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

                                                ANNEX 1 

       Protocol actuació per a tot el personal 

 

En cas d’accident: 

1. Acostar-se a l’accidentat i valorar estat i si pot aixecar-se i seguir. 

 

2. Si no pot.  Assegurar la zona de l’accidentat, desviant cursa. 

 

 

3. Trucar Responsable Sergio del Río 610912843. 

-Definir sector accident 

-Descriure estat accidentat. 

 

4. Tranquil·litzar al lesionat i mantenir una actitud assossegada i confiada. 

 

5. No moure l’accidentat. 

 

 

6. No donar mai de beure a una persona inconscient 

 

7. Esperar personal sanitari. 

 

 

8. No deixar sol l’accidentat. 

 

9. Quan arribi ambulància i policia local deixar accidentat al seu càrrec i seguir amb el 

control de la cursa. 

 

 

10. En cas de ser necessari evacuar accidentat: 

Vies d’evacuació per sectors: 

-Nacional II. 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

 

 

 


