III TRIATLÓ INFANTIL DE MONTBUI

ORGANITZA: Basic Ona Serveis
COL.LABORA: Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui i Federació Catalana de Triatló
DIA: Diumenge 10 de setembre 2017
LLOC: Piscina municipal de Montbui (Avinguda de
l’Esport S/N)
HORARI: Recollida de dorsals a partir de les 9.00h
HORARI DE SORTIDES (PROVISIONALS) SEGONS
CATEGORIA:
Mini Triatló 10h
Prebenjamí 10:30h
Benjamí 11hh
Aleví 11:30h
Infantil 12h

Entrega premis: 12:30h

NOTA IMPORTANT: Els horaris de sortida definitius es
publicaran un cop tancades les inscripcions el dijous
previ abans de la carrera.

Es realitzarà un breu bríefing informatiu abans de cada
sortida per part de l’organització i els oficials de la FC
de triatló.

CATEGORIES I RECORREGUT
CATEGORIA
MINI
TRIATLÓ
PREBENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL

ANYS
2012 2011
2010 2009
2008 2007
2006 2005
2004 2003

DISTÀNCIA APROXIMADA
25m swim - 0,7km bici (1 volta gran) - 0,5km cursa a
peu (1 volta camp futbol)
50m swim - 1,4km bici (2 voltes grans) - 0,5km cursa a
peu (1 volta camp futbol)
75m swim - 1,4km bici (2 voltes grans) – 1km cursa a
peu (2 voltes camp futbol)
100m swim - 2,1km bici (3 voltes grans) - 1,5km cursa
a peu (3 voltes camp futbol)
100m swim - 2,1km bici (3 voltes grans)- 1,5km cursa a
peu (3 voltes camp futbol)

NOTA: No es permet la participació de cadets ni categories
superiors

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PER TOTS ELS PARTICIPANTS

- Inscripció a través de la pàgina web de la Federació
Catalana de Triatló (www.triatlo.org), tant per federats
com no federats.
- Hi haurà refresc, patates i obsequis per tots els
participants al acabar la prova

MAPA RECORREGUT I UBICACIÓ

Mapa del recorregut complert

Mapa detallat zona piscina

QUÈ HA DE PORTAR OBLIGATÒRIAMENT
CADA PARTICIPANT?

- Banyador o mono de triatló
- Bicicleta en bon estat. Es recomana bicicleta tot
terreny (BTT), ja que un tram del circuit de ciclisme
no es troba asfaltat.
- Casc
- Sabatilles esportives
- Samarreta per fer tram de bici i cursa a peu (en cas de
no utilitzar mono)

REGLAMENT DE LA PROVA

- Prova oberta a qualsevol, no competitiva i amb l’objectiu de
gaudir i conèixer aquest esport. En tot moment hi haurà
personal i voluntaris ajudant i resolvent tots els possibles
dubtes.

- Circuits de bici i córrer completament tallats al trànsit, i amb
totes les mesures de seguretat possibles. Servei de
socorrisme aquàtic.

- Participació limitada a 150 triatletes.

- Refresc i avituallament per tots els participants al finalitzar la
competició
- És obligatori l’ús del casc en el tram de ciclisme (homologat
de tres anclatges) al tram de bici
- Queda prohibit córrer sense samarreta o mono de competició
(amb el tors descobert) en els trams de ciclisme i carrera a
peu, així com anar sense dorsal (a excepció del tram de
natació).

- Saltar-se part del recorregut deliberadament o no fer cas a les
indicacions d’algun membre de l’organització suposarà la
desqualificació immediata.
- L’organització podrà realitzar qualsevol canvi d’última hora
sempre que ho consideri convenient per tal de garantir la
seguretat de cada participant així com el bon funcionament de
la prova.
- L’organització declina qualsevol responsabilitat dels perjudicis
per possibles danys físics, morals i/o materials que poguessin
afectar als / a les participants i/o espectadors, abans, durant o
després de la competició.
- L’acceptació d’aquest Reglament suposa també el compromís
i el respecte al medi ambient, la fauna i flora, abans, durant i
després de la competició. El participant que no respecti la
normativa serà desqualificat per decisió de l’Organització.

- Els participants inscrits al III Triatló Infantil de Montbui pel fet
d’inscriure’s, donen el seu consentiment per tal que
l’Organització, per si mateixa o mitjançant terceres entitats,
tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva,
promocional o comercial, les seves dades de caràcter
personal. D’acord amb l’establert a la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests arxius
amb l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial
el seu contingut. Per fer-ho haurà de sol·licitar-ho per correu
electrònic a: onaescoles@gmail.com
- No obstant i d’acord amb els interessos esportius, de
promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit,
emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.)
mitjançant qualsevol dispositiu de registre (televisió, internet,
publicitat gràfica, gravació de veu-sons-converses etc.) de la
prova i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de forma
expressa i gratuïta a l’Organització de la prova el dret a
reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la
classificació, les seves fotografies, vídeos i veu per un us lliure
i il·limitat per part de l’Organització en qualsevol mitjà de
comunicació, inclòs internet, una vegada que s’hagi inscrit a la
prova i/o participi en la mateixa, sense obligació per part de
l’Organització de pagament o contraprestació.
- Pel sol fet d’inscriure’s al III Triatló Infantil de Montbui
s’accepta el present reglament. Tot allò que no hi és
especificat queda sota la decisió de l’Organització

MÉS INFORMACIÓ A:

Pàgina de facebook: TRIATLÓ INFANTIL DE MONTBUI
www.triatlo.org
onaescoles@gmail.com
oriolmarimon_46@hotmail.com
Piscina municipal de Santa Margarida de Montbui

GRÀCIES A TOTS I US ESPEREM
EL DIUMENGE 10 DE SETEMBRE!

