TRIATLÓ INFANTIL DE RAÏMAT
El Club Esportiu Speed Republik, amb la seva secció infantil de triatló
Cokotrilos, organitza el primer Triatló infantil de Raïmat, contem amb el suport de la
Federació catalana de Triatló, l'Ajuntament de Raïmat i l'Ajuntament de Lleida.
Aquest es durà a terme el dia 26 d'agost a les 17:00h.
La categoria Mini Tri es realitzarà a les 16:40h.
CATEGORIES I DISTÀNCIES
CATEGORIES
MINI TRI
PRE BENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL

ANYS
2012-2011
2010-2009
2008-2007
2006-2005
2004-2003

NATACIO
15m
60m 2voltes.
140m 3voltes
215m 4voltes.
300m 5voltes.

CICLISME
200m
1350m 1volta.
2700m 2volta.
3050m 3voltes.
6750m 5voltes.

CURSA PEU
100m
450m 1volta.
850m 2voltes
1250m 3voltes.
1900m 5voltes.

HORARIS:
Recollida de dorsals de 15:40h a 16:20h als baixos de l'Ajuntament de Raïmat.
CATEGORIES
PREBENJAMINS
BENJAMINS
ALEVÍ
INFANTIL

MASCULÍ
17:00h
18:45h
19:45h
19:50h

FEMENÍ
17:20h
18:10h
19:20h
20:25h

Els horaris poden canviar per motius de seguretat o si l'organització o cregui
necessari. En el cas de no cobrir les places mínimes d'alguna categoria es farà
sortida conjunta però amb classificacions independents.

ZONA TRANSICIÓ:
L'obertura de la zona de transició serà a les 15:45h, per tal de dur a terme el control
de bicicletes i de tot el material necessari pel triatló, i es tancarà a les 16:35h. No es
podrà accedir sense tots els dorsals visibles, sols podràn accedir els participants, no es
poden entrar motxilles. Les bicicletes i tot el material es podrà recuperar un cop
acabi l'últim corredor/a de la categoria infantil, serà imprescindible accedir amb els
dorsal personal de cada corredor.
MATERIAL:
Sector natació: Banyador o trisuit, casquet de bany i ulleres.
Sector bicicleta: Bicicleta ruta o mtb(sense banyes), casc i calçat adecuat.
Sector carrera peu: calçat adecuat.
REGLAMENT PARTICULAR:
L'organització proporcionarà a cada triatleta un casquet de bany i dorsals (cos i
bicicleta), el segment de natació es podrà fer amb el pit descobert, però per la resta de
la prova els triatletes hauràn d'anar amb el pit cobert. El dorsal de cos es obligatori en
els segments de bicicleta i cursa peu. Cap triatleta podrà accedir a la zona de
transició sense el seu dorsal.
Per qualsevol altra disposició l'organització es regirà pel reglament base de la
Federació catalana de triatló.
Els Participants en la categoria Mini Tri podràn utilitzar bicicletes amb rodes
auxiliars i tipus Balanç, “manguitos” a la piscina i fer el tram de cursa a peu amb el
casc posat.
MOLT IMPORTANT
Cap pare, mare, tutor o entrenador dels participants podrà accedir a la zona de
transició, i al recinte acordonat de la zona de bany.(línies rosa i vermella)
Els participants que necessitin ajuda a la zona de trancisió seràn assistits per membres
de l'organització.

Des de l'organització hem intentat organitzar el millor possible aquest triatló,
esperem que esdevingui una gran jornada d'esport infantil, i que puguem anar
millorant any rere any.

