VI TRIATLÓ INFANTÍL SITGES 2018
El Club Natació Sitges organitzarà el proper Dissabte 5 de Maig de 2018 la “VI Edició de
la Triatló Infantil de Sitges” .
La prova sitgetana està oberta a nens/es nascut a partir del 2012 fins el 2004, és
participativa i no competitiva.

Distàncies i Edats:
CATEGORIA
MENUTS
PRE-BENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL

ANY
2012 i anteriors
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005

NATACIÓ
12,5m
25m
50m
75m
100m

DISTÀNCIA
CICLISME
CURSA A PEU
200m
100m
500m
150m
1500m
300m
2000m
600m
3000m
900m

Circuits:
Natació: El tram aquàtic es realitzarà a la Piscina Maria Teresa del Club de Mar de
Sitges (25mts).
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Ciclisme: Es realitzarà des dels Boxes en sentit Terramar i es marcarà igualment amb
un con el gir de 180º al mig del recorregut.
Es realitzarà per la vorera del Passeig Marítim (asfalt) i es pot fer servir bicicleta de
carretera o de btt.

Cursa a peu: Es realitzarà des dels Boxes situats davant del Club de Mar en sentit Plaça
de la Fragata i es marcarà el gir de 180º amb un con just al mig del recorregut.
El recorregut es per la vorera del Passeig Marítim i es combina asfalto i terra.
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Inscripció:
Es realitzaran online a la web: www.triatlo.org
Preus Inscripció:
3€ Federats amb llicència de triatló 2018
13€ NO federats
Límit de participants:
120 places
Obertura de Boxes:
9h
A tenir en compte:
A la Zona de Transició només s’hi pot deixar el material per la competició.
Els voluntaris de la Organització ajudaran a els nens durant el desenvolupament de la
prova.
Reglament:
1.- Es obligatori l’ús de casc rígid de tres punts de fixació per al tram de ciclisme
2.- L’Organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o
materials que poguessin patir els participants i/o espectadors, abans, durant o desprès
de la prova
3.- L’Organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la
prova si apareguessin circumstàncies imprevistes que ho fessin necessari segons la
decisió del Jutge General de la FCT.
4.- La inscripció implica l’acceptació tant d’aquest reglament com del de la Federació
Catalana de Triatló.
Email de Contacte:
cns@cnsitges.com
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