IV TRIATLÓ INFANTIL DE BANYOLES
CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL I ALEVÍ
1.-LLOC I HORARI: La prova es celebrarà el matí del dissabte 03 de Setembre de 2016, al Passeig Darder, (al
costat del Camp de Futbol) a partir de les 11:15h.
2.-RECOLLIDA DE DORSALS (ENTRADA BOXES) *MOLT IMPORTANT: Haureu de deixar els nens i nenes a la
porta lateral del camp de futbol situada al C/Sardana, a partir de les 10:20h i fins 10:45h (veure plànol adjunt,
punt 1 vermell) a partir d’aquest punt NO podran entrar els acompanyants. A dins del camp de futbol hi
hauran voluntaris que ajudaran als nens i nenes en tot moment, a recollir els dorsals i preparar tot el material
per portar-lo cap a la zona de transicions. En aquesta porta s’haurà d’ensenyar el DNI i tot el material
necessari per realitzar el triatló, als jutges de la federació. Els boxes de la competició estaran situats al mateix
Passeig Darder, els acompanyants podreu tornar a veure els nens en aquest punt.
3.-MATERIAL NECESSARI: Cada triatleta ha de portar segons cada segment:
-Natació: Banyador o tritratge, casquet de bany, ulleres i xancletes
-Bicicleta: Bici (carretera o btt), CASC, camiseta per posa-hi el dorsal i calçat adequat, porta-dorsals.
-Cursa a peu: La mateixa camiseta per posar-hi el dorsal i calçat adequat.
4.-DUTXES I GUARDAROBA: Dins el camp de futbol els participants podran entrar la bossa per canviar-se un
cop acabada la cursa. Es faran servir els vestidors del camp de futbol. La sortida de la mainada tornarà a ser
per el mateix lloc on han entrat.
5.-CATEGORIES: Les categories acceptades seran la d’infantils i alevins.
Categoria

Any de
naixement

Aleví
Infantil

2004-2005
2002-2003

Distància

Natació
300m
400m

Ciclisme
6600m
6600m

Carrera
1600m
2000m

Hora

11:15h
12:00h

6.-REGLAMENT: El reglament que s’aplicarà és el derivat de la Federació Catalana de Triatló. Alguns dels punts
més destacats: abans de tocar la bici s’ha de portar el casc lligat, i només es podrà treure el casc, un cop s’hagi
aparcat. No es pot circular sobre la bici dins de boxes, hi haurà una línia a la sortida de boxes que ens indicarà
que podem pujar a la bici, i una línia a l’entrada de boxes que ens indicarà que hem de baixar “peu a terra”.
7.-OBSEQUIS I PREMIS: Cada participant podrà anar a recollir l’obsequi a la carpa d’informació, situada al
Passeig Darder (mirar plànol adjunt punt 1 negre), ensenyant el DNI o el seu dorsal, abans o després de la
cursa, horaris: divendres de 17:00 a 20:00h i dissabte de les 10:00h del matí a les 19:00h de la tarda.
Els tres primers classificats masculins i femenins de cada categoria se’ls cridarà per pujar al podi, un cop
acabades les dues curses (12:45h aproximadament). És campionat de Catalunya per tant només podran pujar
el podi els nens i nenes de la nostre comunitat autònoma.
8.-OBLIGACIONS: La participació en aquesta prova implica l’acceptació del reglament, i tot allò no previst, que
serà resolt per l’organització.
*LIMITACIONS D’ACCÉS I SEGURETAT: La triatló infantil fa servir el muntatge de la resta de competicions del
cap de setmana, i tant els jutges de la ITU com els de la FCTRI, són molt estrictes amb les zones reservades
només per triatletes (participants). Esperem que entengueu que no podreu estar en tot moment a prop dels
vostres fills o filles. (Serà un triatló infantil, amb les limitacions d’un triatló de competició d’adults).

