III EDICIÓ DUATLÓ KIDS
VILADECANS

Informació Partcipants I Duatló Viladecans
Prova KIDS
Parc de la Marina (Viladecans)
19.01.2020

1. La prova
Amb motiu de la celebració del tercer Duatló de carretera de Viladecans amb la col·laboració
de l’ajuntament de Viladecans i la Federació Catalana de triatló, us fem arribar de manera
resumida la informació més destacada a tenir en compte pel dia de la prova.
1.1.Distàncies
Infantils/Alevins




Run 1,5 km
Bike 4 km
Run 1 km

Benjamins/Pre-benjamins




Run 500 m
Bike 1,9 km
Run 500 m

1.2.Horaris
Kids






09:30 - 10:45 – Recollida dorsal
10:00 - 11:00 – Entra bici Box (totes les categories)
11:00 – Inici cursa
12:15 – Recollida bici Box
13:00 – Entrega premis

1.3.Lloc
La prova tindrà lloc a la zona del Parc de la Marina de Viladecans.

Menuts




Run 200m
Bike 500m
Run 200m

1.4.Recollida de dorsal i servei de guarda-roba
La recollida de dorsal pels participants es portarà a terme a la zona de Sortida/Arribada on
a més a més estarà disponible el servei de guarda-robes i accés a banys públics.
1.5.Com arribar
Tren: Línea R2 i R2 sud. Estació de Viladecans a 5 minuts de la zona de Sortida.
Cotxe: Accesos per sortida 52 (si veniu del nord) o sortida 50 (si veniu del sud).
Parking de la estació de Renfe habilitat i parking del CC de Vilamarina gratuït a partir de les
09:00 (horari d’obertura del CC).

2. CIRCUITS
A) INFANTILS/ALEVINS
RUN 1 & RUN 2 (1 VOLTA)

Al RUN1 infantils i alevins sortiran de la zona de arribada i donaran una volta sencera al parc de
la Marina fins arribar a boxes (en vermell)
Al RUN2 infantils i alevins sortiran de boxes cap a la esquerra (en groc) i donaran una volta al
Parc de la Marina fins al punt de gir (en blau), on giraran cap a la esquerra fins la arribada

BIKE INFANTILS/ALEVINS (3 VOLTES)

Agafarem la bici al box i sortirem per Avenida SegleXXI per donar 3 voltes al circuit
B) BENJAMINS/PREBENJAMINS
RUN 1 & RUN 2 (1 VOLTA)

BIKE BENJAMINS/PREBENJAMINS (2 VOLTES)

Agafarem la bici al box i sortirem per Avenida SegleXXI per donar 3 voltes al circuit
C) MENUTS
RUN 1 & RUN 2

Sortirem del estany per agafar la bici a box

BIKE (ANADA I TORNADA)

Agafarem la bici al box i sortirem cap a la esquerra direcció CC Vilamarina. Anada i tornada per
deixar la bici a box i tornar corrent a la arribada

3. Premis i altres serveis





Avituallament arribada.
Bossa corredor
Medalla en arribar per a tots els participants.
Servei de massatge

4. Contacte + Info
duatlodeviladecans@gmail.com
https://duatlodeviladecans.wordpress.com/
També ens podeu trobar a les diferents RRSS (Facebook i Instagram).

Molta sort a tothom!

