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Duatló Jove!

Benvolgut/benvolguda triatleta,
Gràcies per participar en la cinquena edició del TriRelay DUATLÓ.
T’esperem el proper diumenge 20 de febrer a Pineda de Mar!
ATENCIÓ! La ubicació de sortida, arribada, boxes i carpes serà al mateix
Passeig Marítim de Pineda de Mar (al costat de l’Aqua Hotel Pomenade i
molt a prop de l’estació de Renfe).

https://goo.gl/maps/joPl6

➤ Tots els participants a la modalitat de relleus hauran de passar a
recollir, prèviament, el dorsal específic de la prova.
➤ Els participants federats de la prova “Jove” competiran amb el seu
dorsal, a excepció dels Juvenils que ho faran amb un dorsal específic que
hauran de passar a recollir-lo prèviament.
Us informem que tindreu servei de guarda-roba, dutxes i vestuaris (al
complex esportiu Can Xaubet), aparcament gratuït a prop, i
avituallament “cinc estrelles *****” a càrrec del restaurant Pura Brasa
(gastronomic grill) de Pineda de Mar que muntarà un estand per oferir a
tots els participants degustació d'hamburguesa a la brasa acabada de
cuinar, especialitat de la casa.
A més del regal de cortesia per a tots els participants, també tindràs
l'oportunitat de guanyar alguns dels fantàstics REGALS (valorats en uns
2.500€) que sortegem entre tots els participants presents:
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corró (rodillo) “Wahoo KICKR Core” de transmissió directa.
estada a un campus Jove a Mallorca.
Cascs bike.
Ulleres R2.
sabatilles bike GES.
cullotes Inverse.
maillots Inverse.
mono Tri Inverse.
camisetes tèrmiques HG
inscripcions TriRelay Triatló Jove 2022.
inscripcions TriRelay Triatló Endurance 2022.
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HORARI DE LA PROVA:
08:00 – 09:30 Recollida de dorsals (TOTS ELS PARTICIPANTS)
08:30 Obertura boxes
09:45 Tancament boxes
10:00 Sortida Elit Masculí
10:02 Sortida Elit Femení
10:10 Sortida Open
12:00 Sortida Duatló Jove (categories Infantil, Cadet i Juvenil)
12:30 Obertura boxes
13:00 Entrega de Premis i Sorteig de REGALS (valorats aprox. en 2.500€)
>>> No oblidis el xip! (si és de propietat i no el llogues)
Més informació de la prova al web de la Federació Catalana de Triatló
(http://www.triatlo.org/), a les xarxes socials (Facebook, Instagram i
Twitter), amb el perfil @trirelay, i al web http://trirelay.cat
CIRCUITS I REGLAMENTS
●

V TriRelay Duatló relleus

●

IV Duatló JOVE (Infantil, Cadet i Juvenil)

>>> Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres per e-mail
(info@trirelay.cat) o bé telefònicament (600 57 52 28)

>>> FOTOS TRIRELAY DUATLÓ edicions anteriors <<<
https://www.flickr.com/photos/trirelay/albums/

