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DUATLÓ INFANTIL TRIKIDS SANTA SUSANNA 13 MARÇ 2022 

La població de Santa Susanna, acollirà la Duatló Infantil de Carretera en les categories cadets, 
infantil, alevins, benjamins i prebenjamins. 

El Duatló Infantil de Santa Susanna 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 Infantils 2022”. 

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 en cada categoria.  

Per a cada sèrie s’anirà fent la convocatòria per megafonia i els duatletes hauran d’entrar a la 
càmera de sortida, fins a situar-se a la línia de sortida. 

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. 

Es recomana utilitzar bicicleta de carretera o BTT. 

El material de les boxes no es podrà retirar fins que l’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. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que 
poguessin patir els participants 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 d’aquesta. 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. 
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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. 

Circuit: 

 

Distàncies: 
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