
TRIATLÓ INFANTIL 2.022 PRAT TRIATLÓ

Club Prat Triatló 1994 organitzarà el proper 18 de setembre el Triatló Infantil Prat Triatló 2.022 que es

realitzarà al CEM Sagnier del Prat de Llobregat.

Prova

El triatló consta d’un segment de natació, un de ciclisme i un de cursa a peu, en aquest ordre. L’estil

utilitzat en el segment de natació és lliure.

Distàncies i categories

Categoria Any neixement Natació (m) Ciclisme Carrera a peu
(m)

Pre-benjami 2.015-2.016 25 800 m (1/2 volta) 400
Benjami 2.013-2.014 50 1,5 km (1 volta) 600
Alevi 2.011-2.012 100 3 km (2 voltes) 800
Infantil 2.009-2.010 200 4,5 km (3 voltes) 1.000
Cadet 2.007-2.008 300 6 km (4 voltes) 1.200

Horaris

● Recollida de dorsals: 8:30h a 9:30h.

● Entrada a box: 9:00h a 9:45h.

● Inici de la prova: 10 h.

Desenvolupament de la prova

● Recepció participants. Els participants hauran de retirar els dorsals abans de començar la

prova. A cada participant se li assignarà un número de dorsal i un espai al box (zona de

transició) on haurà de deixar el material que necessita per desenvolupar la prova. A la zona

destinada al box no està permesa l’entrada de pares o acompanyants, hi haurà voluntaris que

ajudaran a tots els participants que ho necessitin.

● Desenvolupament de la prova. Tots els participants inicien a la piscina. Quan acaben el

segment de natació, passen per box agafen la seva bicicleta i realitzen el circuit de ciclisme.

Quan acaben el segment ciclista passen de nou per box per deixar la seva bicicleta i

accedeixen a la pista d’atletisme a fer el tram de cursa a peu.

Material necessari

El material necessari mínim obligatori és el següent:

● Natació: Casquet de natació, banyador o trimono, i ulleres de natació.

● Ciclisme: Bicicleta (carretera o BTT), casc, dorsal, porta-dorsal, calçat i peça per a cobrir el pit

(samarreta o trimono)

● Cursa a peu: Calçat, dorsal, porta-dorsal i peça per a cobrir el pit (samarreta o trimono)



Classificacions

Trofeus als tres primers classificats per cada categoria, masculí i femení.

Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web de la Federació Catalana de Triatló, en

concret a l’apartat reservat per aquesta prova:

https://www.triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=22015

El preu de la inscripció és de 10 euros per participant federat. S’admeten participants no federats

amb un preu d’inscripció de 15 euros que inclou la llicència de dia necessària per a participar a la

prova.

El fet de formalitzar i pagar la inscripció suposa:

● Declarar que el participant té la suficient condició física, que es troba en bones condicions de

salut per realitzar la prova, i que te el permís dels seus tutors per realitzar-la.

● Cedir el dret d’imatge del participant solament per als reportatges fotogràfics i/o videogràfics

de la prova.

Les inscripcions es limiten a 250 participants. Es podran realitzar inscripcions fins el dijous 15 de

setembre.

Dades d’interès

● Els participants disposen de vestuaris amb dutxes.

● S’habilitaran zones per als pares, acompanyants i públic per tal de que no entrin en el circuit

delimitat.

Annexes

● Circuit de bike

● Circuit de run

La Junta Prat Triatló 1994

El Prat de Llobregat, 29 d’agost de 2.022

https://www.triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=22015
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