
 

 

 

XXI TRIATLÓ CROSS ESCOLAR DE MANISES 

XXXIV JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

ORGANITZA: TRAGALEGUAS.ORG MANISES 

COL.LABOREN: AJUNTAMENT DE MANISES, CONSELLERÍA D’EDUCACIÓ, CULTURA I 

ESPORT, FEDERACIÓ VALENCIANA DE TRIATLÓ I DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

 

DIUMENGE, 24 DE JULIOL DE 2016 A LES 9H  

FASE AUTONÓMICA Y PROVINCIAL DE VALÈNCIA DELS XXXIV JOCS 

ESPORTIUS DE LA C.V. 



 

DISTÀNCIES I CATEGORÍES 

 HORA DE 

INICI 

DISTANCIA 

NATACIÓ 

DISTANCIA 

BICI 

DISTÀNCIA 

CARRERA A 

PEU 

CADETS 
(Entre 1999, 2000 

y 2001) 

9:00h 500 metres 
10 piscines 

10 km 
4 voltes 

2’1 km 
2 voltes 

INFANTILS 
(Entre 2002 y 

2003) 

A continuació 400 metres 
8 piscines 

7’5 km 
3 voltes 

1’2km 
1 volta 

ALEVINS 
(Entre 2004 y 

2005) 

A continuació 200 metres 
4 piscines 

5km 
2 voltes 

800 metres 
1 volta 

BENJAMINS 
(Entre 2006 y 

2007) 

A continuació 100 metres 
2 piscines 

2’5 km 
1 volta 

600 metres 
1 volta 

MULTIESPORT 
(Entre 2008 y 

2009) 

A continuació 50 metres 
1 piscina 

1 km 
1 volta 

300 metres 
1 volta 

 

HORARIS DE LA JORNADA 

8:00 h: Volta de reconeiximent del circuit de bici per a totes les categories (Excepte 

multiesport) 

8:20 h: Apertura de boxes i control de material de la categoría cadet i infantil. 

9:00 h: Eixida de la categoría cadet. 

A continuació: Recollida de material de la categoría cadet 

A continuació: Eixida de la categoría Infantil. 

A continuació: Recollida de material Infantil i control de material dels alevins 

A continuació: Eixida de la categoría Aleví. 

A continuació: Recollida de material dels alevins i control de material dels Benjamins i 

multiesport. 

A continuació: Eixida Benjamí 

A continuació: Eixida multiesport. 

A continuació: Entrega de trofeus 

 

. 



 

REGLAMENT DE LA PROVA 

 Cada triatleta s’haurà d’emportar el seu material de competició (bicicleta de 

muntanya, casc, dorsals, portadorsals…) 

 Els triatletes s’hauran d’inscriure per mitjà de la plataforma d’inscripció  de la 

Federació de Triatlò de la Comunitat Valenciana en la página web www.triatlocv.org.  

 El limit de inscripció serà de 100 cadet masculí, 100 cadet femení, 100 Infatil masculí, 

100 infatil femení, 100 aleví masculí, 100 aleví femení, 100 per a total la categoría 

benajmí i 100 per a tota la categoría multiesport. 

 Es farà un primer control de material de cadets, posteriorment de infantils, 

posteriorment de alevins i un últim de benjamins i multiesport. 

 Les eixides, al menys les de les categoríes competitives, es faran separades la 

masculina de la femenina. 

 Hi haurà trofeu per als 3 primers classificats de cada categoría (Cadets, infantils i 

alevins) i medalla per a les categories no competitives (Benjamins i multiesport). 

 Serà necessari portar DNI o llicència federativa per a pasar el control de material. 

 La prova estará subjecta a la normativa vigent i reglament de la FTCV i la FETRI per a la 

present temporada. 

RECLAMACIONS I APEL·LACIONS 

Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. La 

responsabilidad del control de la competición será del delegado técnico y juez árbitro, que 

serán auxiliados por Oficiales de la Federación de la Comunidad Valenciana. 

 

Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez árbitro de la prueba, 

quien a la vista de las alegaciones presentadas decidirá lo más conveniente. Las apelaciones 

sobre las resoluciones del juez árbitro serán formuladas por escrito junto con una fianza de 

20€ al jurado de competición. 

 

Para más información consultar el reglamento de competiciones. 

http://www.triatlocv.org/


 

CARRERS PER ON ES DESENVOLUPA LA PROVA 

 NATACIÓ:  Piscina Municipal de Manises 
 BICI: Carrer simetes i “la pinadeta” 
 CARRERA A PEU: Carrer Simetes i poliesportiu Municipal de Manises 
 BOXES: Centre Cultural Simetes 

 

CIRCUITS

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

PATROCINADORS DE LA PROVA: 

 
 


