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 La població de Santasusanna, acollirà la Duatló Infantil de Carretera en les categories Infantil, 

Cadet de primer any 2007( excepcionalment) i les categories més petites: els prebenjamins, 

benjamins i alevins .  

 El Duatló Infantil de Santasusanna es regirà pel reglament de la Federació Catalana de Triatló. 

La prova comptarà amb el suport d’aquesta Federació que aportarà jutges per arbitrar la 

competició i el cronometratge. 

 Les inscripcions s’hauran de fer a través de la pàgina web de la Federació Catalana de Triatló: 

www.triatlo.org i dins de l’apartat Competicions Infantils2021.  

 Tota la informació de la prova es pot trobar a la pàgina web de la federació. 

En cap cas no s’anul·larà cap inscripció ni es retornarà cap import satisfet.  

 La zona de boxes estarà reservada només per als duatletes i el seu material. Els pares i 

acompanyants s’hauran de quedar a l’àrea reservada al públic. Els participants no podran deixar 

bosses ni motxilles al seu box.  

 Per cada categoria es faran dues sortides separades de noies i nois sempre que hi hagi un 

nombre mínim de participants a cada categoria. Les sortides es faran en aquest ordre. A valorar 

si es farà sortida Rolling-start.  

 Per a cada sèrie s’anirà fent la convocatòria per megafonia i els duatletes hauran d’entrar a la 

càmera de sortida,  fins a situarse en les diferents posicions assignades.  

 Abans de cada sortida es farà una breu explicació dels circuits i de la normativa vigent.  

 Els participants no poden rebre ajuda externa durant la competició. Els nostres voluntaris ja 

s’encarregaran d’aquesta tasca en el cas dels més petits.  

 El circuit estarà degudament senyalitzat i restarà totalment tancat al trànsit.  

 És obligatori l’ús del casc rígid de tres punts de fixació al tram de ciclisme.  

 És recomana utilitzar bicicleta de carretera o btt.  

 El material dels boxes no es podrà retirar fins que la organització no ho permeti i només podran 

ser els mateixos duatletes qui ho facin presentant el seu dorsal.  

La prova estarà coberta en la seva totalitat per un vehicle d’assistència mèdica.  

L’organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la prova si 

apareguessin circumstàncies imprevistes que així ho fessin necessari.  
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L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que 

poguessin patir els participants i/o espectadors, abans o després de la celebració de la prova. 

 L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants de la cursa per a la 

promoció de la mateixa. Les dades obtingudes de les inscripcions seguiran el tractament previst 

per la llei 17/99 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.  

 En realitzar la inscripció el/la duatleta exonera a l'organització de qualsevol responsabilitat per 

robatori i/o pèrdua del material divers que utilitzarà en la prova, ja que el participant és l'únic 

responsable de vetllar per les seves pertinences i mantenir tot el seu equip sota la seva 

supervisió i custodia.  

La inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. Abans de la prova, els esportistes i acompanyants 

(entrenadors/delegats) hauran de presentar la Declaració Responsable impresa i signada a 

l’organitzador. Es registraran els noms i cognoms així com les dades de contacte dels participants 

i dels acompanyants per tenir un control de traçabilitat.  

 La mascareta serà d’ús obligatori per a acompanyants, voluntaris i esportistes, excepte quan 

aquests estiguin competint. Els participants rebran per part de l'organització UNA mascareta a 

l’arribada.  

En tot moment s’haurà de mantenir una distància de 2 metres en els desplaçaments efectuats 

dins de la zona de la prova. 

 Es garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors durant tota l’activitat.  

 Es disposarà d’una zona delimitada per al públic i acompanyants. Aquests hauran de seguir, en 

tot moment, les indicacions dels voluntaris de l’organització.  

 Dins dels boxes es mantindrà la distància de seguretat de 2 metres entre bicicletes i 5 metres 

entre passadissos. Per aquest motiu hi haurà dues entrades de material diferenciades entre 

categories petites (prebenjamins, benjamins i alevins) i de categories grans (infantils i cadets de 

primer any).  

 No es permetrà l’accés de cap acompanyant a l’interior de boxes. Hi haurà voluntaris per ajudar 

els més petits.  

 Per adaptar l’organització de la prova a les mesures de seguretat en motiu de l’emergència 

sanitària derivada del Covid19, es penjarà a la web de la Federació Catalana de Triatló el llistat 

amb el número de dorsal de cada participant. En el moment d’entrar el material a boxes 

l’organització pintarà, amb retolador negre, el número de dorsal de cada participant en un braç 

.  

 L’organització no facilitarà servei de guarda-roba ni zona d’avituallament. Els participants 

rebran per part de l’organització, un cop finalitzada la prova, una bossa on hi haurà una 

mascareta, diversos obsequis i una ampolla d’aigua.  
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Persona responsable d´aplicació de les mesures COVID :  

SERGIO DEL RIO CABALLER – DNI 46690140W 

C/ GUILLERIES, 12 ALELLA  ( 08328)  

MOVIL 610912843 


