VII TRIATLÓ VILA DE BLANES (23.04.2017)
PRESENTACIÓ
El CLUB TRIATLÓ BLANES, organitza el proper dia 23.04.2017 el VII TRIATLÓ VILA DE
BLANES amb el suport de la FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ i L’AJUNTAMENT DE
DE BLANES.
La zona de boxes estarà ubicada al passeig de Blanes, la natació es farà a la badia de
Blanes, amb sortida de la platja de Blanes, i la cursa a peu per la zona del port.
Hi haurà dues sortides, amb dos boxes separats. Distància sprint.
PROGRAMA
Recollida de dorsals no federats de 8:00h a 9:00h (a la carpa de l’organització).
Obertura de boxes 1 i boxes 2 de 8:00h a 9:15h /9:15h brífing explicatiu de la prova.
1ª sortida: 9,30h: Federats masculins de club. Màxim 350 participants.
2ª sortida:10,45h: Federats masculins independents, no federats.
3ª sortida: 10,48h: Federats femenins.
2ª i 3ª sortida: màxim 350 participants.
Entrega de premis, a partir de les 12,30h
CIRCUITS
Natació:(sortida platja de Blanes)-Distancia 750m - 1 volta
Es nedarà dins la badia de Blanes,en forma de quadrat,
Sortida des de la platja, hi ha arc de sortida i arc d’arribada separats.
Probablement neoprè obligatori.
Hi haurà tall amb el temps de natació , si es sobrepassa 20’ de natació.
Ciclisme:(mateix circuit que altres anys)-Distancia 20Km - 3 voltes
Circuit urbà - transit tallat, l’enllaç de boxes és pel Passeig de la Marina, fins la rotonda
Plaça dels Països Catalans, on es fan els girs de les voltes del circuit.
Carrera a peu:(Pg. Pau Casals + Pg. Mestrança + port)-Distancia 5Km - 2 voltes
Circuït pla, marcat amb cons i tanques, arribada a meta amb rellotge cronometrat.

Boxes: (Passeig Cortils i Vieta)
Dos boxes totalment independents, per a 350 participants cadascun.
REGLAMENT
La triatló de Blanes és puntuable per la lliga de clubs, es regeix pel reglament de la Federació
Catalana de Triatló.
INSCRIPCIONS I CATEGORIES
Màxim 700 participants, dels quals:
-

350 Federats masculins de club
350 entre Federats femenins, federats independents i no federats.

Inscripcions obertes del 01.02.2017 fins al 19.04.2017 o fins arribar a 700 inscrits.
Preus federats 27€/ no federats 39€ (inclòs assegurança de dia).
Cadets i juniors federats 8€/ no federats 20€ (inclòs assegurança de dia).
No es retornarà cap inscripció un cop realitzada sinó es per causa justificada.
Recordeu que les inscripcions, es fan directament a traves de la federació catalana de
triatló (www.triatlo.org)
PREMIS
Hi haurà premis en metàl·lic amb un total de 1.500€ a repartir.
1r classificat absolut masculí i femení 200€ 1r classificat clubs masculí i femení 125€
2n classificat absolut masculí i femení 150€ 2n classificat clubs masculí i femení 100€
3r classificat absolut masculí i femení 100€ 3r classificat clubs masculí i femení 75€
També hi haurà trofeus pels tres primers classificats de totes les categories + pac
cervesa POPAIRE de Blanes.
I tots els corredors quan finalitzin la triatló , tindran una bossa amb regals i zona
d’avituallament per recuperar-se.
SERVEIS
Carpa de massatges ,Dutxes (Zona ciutat esportiva de Blanes), Sanitaris portàtils zona Box,
Wàters públics, Pàrkings( zona camp de futbol-pavelló vell gratuït/port/ passeig de S’Abanell).
Carpa d’avituallament ( refrigeris ) i tot el matí música i animació per part del nostre speaker
Chepi.

