V TTRIATLÓ
Ó INFANT
TIL DE BA
ANYOLE
ES
30 DE JUNY
L’objectiu d’aquesta prova és la promoció de
e l’esport a nivell formatiu i escolar de la
a del Pla de l’Esttany. La prova esttarà oberta a tots aquells que hi vu
ulguin
Comarca
participa
ar i compleixin els re
equisits que el regla
ament marca.
L’assoc
ciació Triatló Bany
yoles, juntament amb
a
l’Ajuntament de Banyoles i am
mb el
suport d
del Club Natació Banyoles i la Fe
ederació Catalana
a de Triatló, sera
an els
encarreg
gats de l’organitzaciió de la prova.
1.
La prova es celebrarà
à el matí del dissabtte 30 de Juny de 2
2018, a la zona de bany
del Club
b Natació Banyoless, el Parc de la Drraga, i al carril bicci del costat de l’esstany.
L’entrega
a de dorsals es realitzarà de 8:30h a 9:15h al final del Passseig de la Draga.
2.
CO
OMPETICIÓ: El triatlló és un esport mu
ultidisciplinari en el que es realitzen tres
discipline
es en l’ordre marcatt per la Federació Catalana
C
de Triatló:
Natació//Ciclisme/Atletism
me
3.

6. REGLAMENT: El
E reglament que s’a
aplicarà, és el deriva
at de la Federació Catalana
C
de
atló. Alguns dels punts més destacats: Abans de tocar la bici s’ha de porrtar el casc
Tria
lligat, i només es podrà treure el casc, un cop s’hagi aparca
at. No es pot circular sobre la
bici dins de boxes, hi haurà una línia a la
l sortida de boxes
s que ens indicarà que
q podem
pujar a la bici, i una lín
nia a l’entrada de boxes
b
que ens indic
carà que hem de ba
aixar “peu a
terrra”. No es podrà rec
collir la bici de boxe
es fins que hagin finalitzat totes les prov
ves.

CA
ATEGORIES: Les ca
ategories acceptade
es seran de menuts fins infantils.
Cate
egoria

Any de
naixem
ment

Prebe
enjamí
Ben
njamí
Ale
eví
Infa
antil

2010-2
2011
2008-2
2009
2006-2
2007
2004-2
2005

Distància

Natació
30m
80m
140m
250m

Ciclisme
1300m
2000m
3300m
4000m

Carrera
500m
900m
1
1300m
1
1800m

Hora

9h45m
m
11h00m
m
10h30m
m
10h00m
m

*Els horarris definitius es confirm
maran la setmana prè
èvia de la prova, ja qu
ue en funció dels insccrits es
podran fer una o més sortides p
per categoria. Entrada
a de les bicis a boxes fins les 9:30h.

4.

5. LA CURSA: Es desenvoluparà
d
sens
se interrupcions (tott seguit).
Tra
am Natació: aquest tram es realitzarà a l’estany, a la zona
a de bany de les ins
stal·lacions
del Club Natació Bany
yoles. Sortida i arrib
bada a les diferents plataformes instal·lades.
Tra
am Ciclista: es realitzarà resseguint l’e
estany de Banyoles
s en direcció nord (caseta de
fus
sta) per el carril bici (asfaltat) , i el reto
orn es farà pel pass
seig (de terra) que es troba al
cos
stat d’aquest, però més
m proper a l’estan
ny. (Es recomana l’ús
l
de bicicleta BT
TT)
Tra
am Carrera a peu: aquest tram es rea
alitzarà en els difere
ents passatges del Parc de la
Dra
aga, fins a trobar l’arribada situada dins una de les banyeres de gespa d’aquest
parratge.
Zon
na de Boxes: els boxes
b
estaran situa
ats dins les instal·llacions del CNBanyoles, a la
pista poliesportiva, (e
entrada del materia
al a boxes per el portal
p
ubicat a la zona
z
de la
dra
aga). Aquesta zona estarà reservada només per triatletes. (no familiars)

MA
ATERIAL NECESSA
ARI: Cada triatleta ha
h de portar segons cada segment:
-Na
atació: Banyador o b
bodi de triatló, casq
quet de bany, ulleress, i xancletes
-Biccicleta: Bici, CASC (Obligatori), camise
eta per posa-hi el do
orsal i calçat adequa
at.
-Cu
ursa a peu: La mate
eixa camiseta per po
osar-hi el dorsal, i ccalçat adequat.

7. CONTROL: La cursa
c
estarà contro
olada per Jutges de
d la Federació Catalana de
Tria
atló, amb l’ajuda de
d voluntaris que estaran
e
situats en diferents punts dells circuits i
box
xes. Abans de cad
da sortida, s’explic
carà a tots els diferents triatletes la normativa
gen
neral i el recorregut.
8. OBLIGACIONS: La participació en aquesta
a
prova impliica l’acceptació del reglament,
ot allò no previst, que serà resolt per l’o
organització
i to
9. OBSEQUIS: Ca
ada participant rebrà
r
una bossa
a obsequi i una
a
com
mmemorativa al fina
alitzar la seva prova
a. (prova promocion
nal no competitiva)

medalla

10.. INSCRIPCIONS:: Les inscripcions es
e realitzaran únicament a través de
e la pàgina
web de la Federació Catalana de Triatló, a l’apartat de Co
ompeticions Infanttils i el seu
port serà de 3€ fe
ederats i 5€ no fe
ederats (http://www.triatlo.org/) *El núm
mero màxim
imp
d’in
nscrits serà de 150 nen
ns, un cop arribat aqu
uest nombre es tancarran les inscripcions.

