
                                                                                                                                                     

INFORMACIÓ DE LA PROVA 

 
Sant Vicenç dels Horts acull la 1ª Edició de la duatló Fastterkids-Fasttrialon en les següents 

categories: Juvenil (2005-2006), Cadet (2007-2008), Infantil (2009-2010), Aleví (2011-

2012), Benjamin (2013-2014), Pre-benjamí (2015-2016-2017) 

 

Data: 24/04/2022 

Hora: 9:00  

Lloc: Carrer Baixada Camp Futbol. ( Sant Vicenç dels Horts) 
https://goo.gl/maps/NxqiyYT6T5xwZXN46 
 

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

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

la competició i el cronometratge. 

 
 

DISTANCIES DE LA PROVA 
   

CATEGORIA RUN BIKE RUN 

Juvenil i Cadet 2.000 m 6.5000 m 1.000 m 

Infantil 2.000 m 6.5000 m 1.000 m 

Aleví 1.000 m 4000 m 500 m 

Benjamín 500 m 2000 m 250 m 

Pre-benjamí 300 m 1000 m 150 m 

 
 
 
Horaris de sortida: 

 

• 08:00-8:50  Recollida de dorsals ( TOTS EL PARTICIPANTS) 

• 08:30   Obertura de boxes 

• 09:15   Tancament boxes ( TOTS EL PARTICIPANTS) 

• 09:30  Sortida Juvenils i Cadets 

• 10:15  Sortida infantil (aprox.) 

• 11:00  Sortida aleví (aprox.) 

https://goo.gl/maps/NxqiyYT6T5xwZXN46


• 11:30:  Sortida benjamí 

• 12:00:  Sortida pre-benjamí 

• Fins que no finalitzi una categoria no prendrà la sortida la següent qui serà trucada 

per megafonía.  

 

*Las categories Juvenil, Cadet i Infantil pertanyen al programa Triatlo Jove i al ser una prova 

de competició oficial se hi haurà de fer servir obligatòriament bicicleta de CARRETERA 

*Les categories inferiors poden fer servir bicicleta de carretera o btt. 

*Els atletes poden fer servir las instal·lacions del Complex Esportiu Sant Vicenç dels Horts 

para canviar-se. 

* No hi haurà servei de guarda-roba. 

 
 

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

Triatló: www.triatlo.org 

• Preu federat :   10 euros 

• Preu no federat:   22 euros 

 

 

 

Important 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Els participants no poden rebre ajuda externa durant la competició. Els 

responsables i  voluntaris seran els encarregats de aquesta tasca. 

 

• La inscripció en el duatló infantil Fasttrialton implica l’acceptació d’aquest 

reglament. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       

http://www.triatlo.org/

