REGLAMENT
I TRIATLÓ JOVE DE BANYOLES
(Infantils i Cadets)

I TRIATLÓ JOVE DE BANYOLES
Súper Sprint
(Infantils i Cadets)
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles juntament amb l’Associació Triatló Banyoles
organitza el proper dissabte 2 de Setembre, a les 12:30h. la I TRIATLÓ JOVE DE BANYOLES
(Infantils i Cadets) amb distància súper Sprint.
Prova pensada per facilitar a les categories inferiors, la transició entre les proves infantils i les proves
absolutes. És per això que aquest any, abans de la sortida del XXXII Triatló de Catalunya,
incorporem com a novetat aquesta prova.
1.

Comprèn les distàncies següents: 400m de natació, 7km de ciclisme, i 5km de cursa a peu.

2. La prova es regeix segons el reglament de la Federació Catalana de Triatló. El fet d’inscriure’s i
participar implica l’acceptació i compliment del present reglament. Tot allò que no està especificat
queda sota decisió de l’organització amb el Comitè d’Apel·lació.
Poden prendre parts tots els atletes amb llicència federativa de triatló vigent. Els no federats en triatló
se’ls cursarà una llicència de dia per part de la Federació.
No es retornarà cap inscripció un cop realitzada sinó es per causa justificada. Aquesta petició s’haurà
de fer per escrit, indicant els motius i el justificants abans del dijous 29 d’agost.
3.

4.

CATEGORIES: Les categories acceptades seran infantil i cadet
Categoria

Any de naixement

Cadet
Infantil

2000-2001-2002
2003-2004

Natació
400m

Distància
Ciclisme Carrera
7km

2500m

Hora
12:30h

HORARIS: Dissabte 2 de setembre
De les 10:00 a les 12:00 h: Lliurament de dorsals i xip al Pavelló de la Draga
(lloguer xip 10 € de fiança que es retornaran un cop realitzada la prova)
A les 11:45h: Obertura dels boxes
A les 12:15h: Tancament de boxes
A les 12:30h: Sortida de la prova de natació
A les 13:15h: Lliurament de trofeus.

5.

INSCRIPCIONS:

Inscripcions a: www.triatlo.org abans del dijous 31 d’agost de 2017 o a l’arribar a 100 inscrits.
Preu federats: 8 €. Preu No Federats: 20 €

6. PREMIS: Trofeu als tres primers classificats de cada categoria. (lliurament un cop acabada la
triatló Sprint, 18:00h)
Obsequi commemoratiu per a tots els participants.

7.

CIRCUITS:

Natació (400m): Recorregut rectangular, senyalitzat amb boies, a l’Estany de Banyoles (sortida dins
les instal·lacions del Club Natació)
Ciclisme (7km): 1 Volta a un recorregut circular seguint el següent itinerari: Passeig de la Draga,
GIP-5121, gir primera rotonda a “Triops”, C-150, gir de 180 graus a l’alçada de la cruïlla de la
Urbanització Casellas Davall, C-150, Passeig de la Draga.
(S’ha de participar amb bici de carretera)
Cursa a peu (2.500m): 1 volta, recorregut totalment pla amb 2 avituallaments.
*Els boxes estaran situats davant del passeig de la draga, a l’alçada de les instal·lacions del Club
Natació Banyoles.

