REGL
R LAM
MENT
T

IV TRIA
T ATLÓ
Ó DE L’ES
STANY
C
CNC
ALEV
A VÍ I INFA
I ANTIL
L

IV TR
RIATLÓ
Ó INF
FANTIL
L DE L’EST
TANY
CAM
MPIONAT
T DE CAT
TALUNY
YA INFAN
NTIL I ALE
EVÍ
L’À
Àrea d’Essports de
e l’Ajunta
ament dee Banyole
es organitza el prroper dissabte 1 de
se
etembre, a partir dee les 11:00
0h la IV Trriatló Infan
ntil de l’Esstany, CNCC Aleví i In
nfantil.
Co
omprèn les d
distàncies següents:
s
Catego
oria Infantil: 400m de natació, 7 km dde ciclisme, i 2km de cursa a peu.
Catego
oria Aleví: 30
00m de nata
ació, 5,5 km dde ciclisme, i 1,3km de cursa a peu

La prova es regeix segons el reglament de la Federació Catalan
na de Triattló. El fet d’inscriure
d
’s i
mplica l’accceptació i complim
ment del present
p
re
eglament. Tot allò que
q
no està
paarticipar im
especificat q
queda sota decisió de
e l’organitzzació amb el Comitè d’Apel∙lacció. Poden prendre part
derativa dee triatló viggent. Els no
o federats en triatló se’ls cursaarà
tots els atlettes amb llicència fed
na llicènciaa de dia per
p part de
e la Federració, però
ò no podra
an optar aal podi del CNC. No es
un
retornarà cap inscripció un cop realitzada
r
ssi no és pe
er causa justificada. A
Aquesta pe
etició s’hau
urà
e fer per esscrit, indicaant els mottius i el justtificants ab
bans del dijous 30 d’aagost.
de
1.‐‐LLOC: La pro
ova es celebrrarà el matí del
d dissabte 01de Setem
mbre de 2018
8, al Passeig dde la Draga (al
( costat de les
insstal∙lacions d
del CNBanyolles) a partir de
d les 11:00hh.
2.‐‐CATEGORIESS: Les catego
ories accepta
ades seran laa d’infantils i alevins.
Categoria
a

Anyy de
naixe
ement

Aleví
Infantil

2006-2007
2004-2005

Diistància

Na
atació
300m
3
400m
4

Cicllisme
55
500m
70
000m

Ca
arrera
1300m
2000m
2

Hora

11:00h
11:30h

3.‐‐HORARIS: D
Dissabte 1 de setembre
De
e les 9:30 a lees 10:30h: Lliurament de
e dorsals i xipp al mateix Passeig de la Draga (Carpaa organització)
A les 10:00h: O
Obertura delss boxes
A les 10:45h: TTancament de boxes (PER
R TOTES DUEES CATEGOR
RIES).
A les 11:00h i a les 11:30h:: Sortida de la
l prova de nnatació dins les instal∙lacions del Clubb Natació.
A les 12:15h: LLliurament dee trofeus.
De
e les 12:15 a les 12:45: Reetirada de le
es Bicis i mateerial de boxe
es.
4.‐‐INSCRIPCION
NS: Inscripcions a: www.triatlo.org aabans del dijo
ous 30 d’ago
ost de 2018 o a l’arribar a 100 inscritss de
cad
da categoria. Preu federaats: 8 €. Preu
u No Federatts: 20 €
5.‐‐CIRCUITS:
Na
atació (300m
m i 400m): Recorregut
R
re
ectangular, ssenyalitzat amb
a
boies, a l’Estany dee Banyoles (sortida dins les
insstal∙lacions d
del Club Nataació)
Cicclisme (5,5 i 7km): 2 Voltes a un reccorregut tot alment asfaltat d’anada i tornada, sseguint el se
egüent itinerrari:
Passeig de la D
Draga, gir essquerra C‐15
50 direcció O
Olot, gir de 180 graus abans de l’al çada de la cruïlla
c
de Lió
ó el
evins i gir de 180 graus a l’alçada de la mitja rotoonda de la circumval∙lació de l’Estanny el Infantilss , Passeig dee la
ale
Draaga. (s’aconssella particip
par amb bicii de carretera
ra)
Cursa a peu (11,3 i 2km): 1 volta, recorregut totalm
ment pla am
mb superfície de terra, peer dins els carrils properrs a
l’estany i la draaga, amb avituallament a l’arribada.
*Els boxes estaaran situats davant
d
del passeig de la ddraga, a l’alççada de les in
nstal∙lacions del Club Nattació Banyoles.

6.‐MATERIAL NECESSARI: Cada triatleta ha de portar segons cada segment:
‐Natació: Banyador o tritratge, casquet de bany (el que us donaran juntament amb el dorsal), ulleres i xancletes.
‐Bicicleta: Bici (recomanable carretera o btt), CASC, camiseta per posa‐hi el dorsal (si no porta tritratge), calçat
adequat i porta‐dorsals.
‐Cursa a peu: La mateixa camiseta amb el dorsal (si no porta tritatge) i calçat adequat.
7.‐OBSEQUIS I PREMIS: A cada participant se li donarà una bossa obsequi quan reculli el seu dorsal.
Els tres primers classificats masculins i femenins de cada categoria se’ls cridarà per pujar al podi, un cop acabades
les dues curses (12:15h aproximadament).
És campionat de Catalunya per tant només podran pujar el podi els nens i nenes federats, a Catalunya.

P
Arribada
Entrega dorsals i xips

P
Boxes

Sortida natació

*Properament es penjaran els plànols dels circuits.

