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TRIATLÓ INFANTIL PRAT-TRIATLÓ 1994 

1. La prova es celebrarà el dia 3 de Juliol del 2021 als voltants del CEM Sagnier. 

2.  L’entrega de dorsals es farà a partir de les 8:45h, fins a 15 minuts abans de l’horari 

de tancament de Box de la categoria corresponent. 

L’entrada a Box es farà en els horaris marcats: 

CATEGORIA SORTIDA 
Nº 

HORA 
SORTIDA 

HORARI ENTRADA 
BOX 

HORARI LÍMIT SORTIDA 
BOX 

PREB 1 9:45 9:00-9:30 10:30 

PREB 2 9:50 9:00-9:30 10:30 

BEN 1 10:05 9:00-9:45 10:45 

BEN 2 10:10 9:00-9:45 10:45 

BEN 3 10:15 9:00-9:45 10:45 

ALE 1 10:35 9:00-10:00 
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ALE 2 10:40 9:00-10:00 

ALE 3 10:45 9:00-10:00 

INFF 1 11:15 10:30-11:00 

INFM 1 11:20 10:30-11:00 

INFM 2 11:25 10:30-11:00 

CDF 1 12:00 10:45-11:15 

CDM 1 12:08 10:45-11:15 

CDM 2 12:16 10:45-11:15 

 

En el cas de no retirar el material dintre del límit marcat, s’haurà d’esperar al final 

de totes les proves per a fer-ho. 

 

3. Les sortides es distribuiran en funció del número d’inscrits de cada categoria i sexe. 

Les sortides es faran de la següent manera: 

*Horaris orientatius 

**Separades per sexe 

Als horaris que trobem a la taula, es farà la crida per anar a la cambra de 

requeriments, que es trobarà al costat de la piscina (zona de gespa). Un cop 

estiguin tots els participants a la cambra de requeriments es cridarà per nom i 

cognom a cada participant perquè es situï a la zona de sortida. 

 ANY Tipus de 
sortida 

Nº de participants 
màxim per sortida 

Cambra de 
requeriments* 

PREBENJAMINS (2015/2014) Conjunta 16 9:35 

BENJAMINS (2013/2012) Conjunta 16 9:50 

ALEVINS (2011/2010) Conjunta 16 10:20 

INFANTILS (2009/2008) Separada** 16 11:05 

CADETS (2007/2006) Separada** 16 11:50 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Distàncies i categories 

 NATACIÓ CICLISME CURSA A PEU 

PREBENJAMINS 
(2016/2014) 

25 metres 
(1 piscina) 

1km 
(1 volta ciclisme) 

400M 
(Enllaç a pista+ Entrada 
directe a meta) 

BENJAMINS 
(2013/2012) 

100 metres  
(4 piscines) 

2 km 
(2 voltes ciclisme) 

600m 
(Enllaç a pista+ Enllaç a Meta) 

ALEVINS (2011/2010) 150 metres 
(6 piscines) 

4 km 
(4 voltes ciclisme) 

1200m 
(1 volta llarga + enllaç a 
pista+ Entrada directe a 
meta) 

INFANTILS 
(2009/2008) 

200 metres 
(8 piscines) 

6 km 
(6 voltes ciclisme) 

1400m 
(1 volta llarga + enllaç a 
pista+ enllaç a meta) 

CADETS   
(2007/2006) 

250 metres 
(10 piscines) 

8 km 
(8 voltes ciclisme) 

2200m 
(2 voltes llargues + enllaç a 
pista+ enllaç a meta) 

 



 

 

5. Circuits 

 

 

 

6. Material necessari: 

- Natació: Casquet de natació, Banyador/Trimono i ulleres de natació 

- Ciclisme: Bicicleta (carretera o BTT), casc, dorsal, porta-dorsals, calçat i peça per 

cobrir el pit (no està permès fer el sector de ciclisme amb el pit descobert)  

- Cursa a peu: calçat, dorsal, porta-dorsals i peça per cobrir el pit (no està permès 

fer el sector de cursa a peu amb el pit descobert) 

7. Inscripcions 

El preu de la inscripció serà de 10 euros per participant 

El límit d’inscrits serà de 180, en el cas de quedar-se sense plaça, s’obrirà una llista 

d’espera. 

8. Reglament  

El reglament que s’aplicarà es l’estipulat per la Federació Catalana de Triatló. Per al 

compliment d’aquest es comptarà amb l’ajut dels jutges i personal de la 

organització. 

9. Premis 

Trofeu als tres primers classificats per cada categoria, Masculí i Femení 

10. Normativa Covid 



 

 

- Presa de temperatura a l’entrada al Box. 

- Desinfecció de mans amb Gel a l’entrada de Box 

- Entrega de Declaració Autorresponsable al recollir el dorsal 

- Us de mascareta obligatori durant tot moment excepte durant la realització de 

la prova. S’entregarà una mascareta quirúrgica a l’arribada a meta. 

11. Accés d’acompanyants 

Per a l’accés a la instal·lació i la zona de meta, serà necessari entregar el full d’autor 

responsable a la zona d’entrega de dorsals. Un cop entregat el full, es donarà una 

polsera que permetrà l’accés. Si no es te una d’aquestes polseres no es permetrà 

l’accès. 

12. Com arribar 

https://goo.gl/maps/tA63BoWhiSWk4f9u5 

13. Contacte i informació 

escola@prattriatlo.com 

www.prattriatlo.com 

 

 

 

https://goo.gl/maps/tA63BoWhiSWk4f9u5
mailto:escola@prattriatlo.com
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CIRCUITS 

 

          Volta Ciclisme                        Volta Cursa a Peu                         Enllaç a pista                  

          Piscina                                     Enllaç a Meta                                Zona Transició                    T1 

          Meta                                        Entrada directe a Meta 

 NATACIÓ CICLISME CURSA A PEU 

PREBENJAMINS 
(2016/2014) 

25 metres 
(1 piscinA) 

1km 
(1 volta ciclisme) 

400M 
(Enllaç a pista+ Entrada 
directe a meta) 

BENJAMINS 
(2013/2012) 

100 metres  
(4 piscines) 

2 km 
(2 voltes ciclisme) 

600m 
(Enllaç a pista + Enllaç a 
Meta) 

ALEVINS 
(2011/2010) 

150 metres 
(6 piscines) 

4 km 
(4 voltes ciclisme) 

1200m 
(1 volta llarga + Enllaç a pista 
+ Entrada directe a meta) 

INFANTILS 
(2009/2008) 

200 metres 
(8 piscines) 

6 km 
(6 voltes ciclisme) 

1400m 
(1 volta llarga + Enllaç a pista 
+ enllaç a meta) 

CADETS   
(2007/2006) 

250 metres 
(10 piscines) 

8 km 
(8 voltes ciclisme) 

2200m 
(2 voltes llargues + Enllaç a 
pista+ enllaç a meta) 

 



 

 

 

Circuit de bici de 1,02km cada volta d’un sol sentit i totalment pla 

                                                  

Volta (llarga) de córrer de 800m, circuit d’un sol  

sentit i totalment pla. 

 

Enllaç de 320m entre l’entrada a la pista  

d’atletisme i l’entrada a meta 

 

Enllaç a pista de 270m, circuit d’un sol sentit 

i totalment pla. 

Entrada directe a meta: 120m entre 

l’entrada a la pista i la meta 



 

 

 


