IV DUATLÓ ESCOLAR DE SANT
VICENT DEL RASPEIG
Diumenge 17-febrer-2019 a les 9:00h

Carrer del yunque - Parc President Adolfo Suarez
Puntuable per a la fase autonòmica (cadet i infantil) del XXXVII Jocs Esportius
escolars de la Comunitat Valenciana

ORGANISA CD. ADESAVI SAN VICENTE
COLABOREN: l’Excm. Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, el Patronat d’Esports
de la localitat i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana

REGLAMENT
1. El IV DUATLO ESCOLAR DE SANT VICENT, és una prova que forma part
dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, que té la finalitat de
promocionar aquest esport entre les categories escolars. És una prova
puntuable per a la fase autonòmica en categories cadets e infantils i local en
categories alevins, benjamins i multiesport.
2. La prova està organitzada pel Club Esportiu ADESAVI Sant Vicent amb
col·laboració de l’Excm. Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, el Patronat
d’Esports de la localitat i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana
3. Els participants podran dur bicicleta de carretera i/o muntanya sense acoples.
L’ús del casc serà obligatori
4. Llimitat a 100 duatletas per eixida
● 100 cadet masculi
● 100 cadet femeni
● 100 infantil masculi
● 100 infantil femeni
● 100 alevi masculi i femeni
● 100 benjami masculi i femeni
● 100 Multiesport masculi i femeni
5. Es realitzaran controls de material individualitzats per categories.
6. Existirà un primer control de material per a la categoria Cadet, podent ficar el
seu material en la zona de transició fins a 15 minuts abans de l'inici de la 1ª
carrera (Cadets)
7. Per als categoríes Cadet i Infantil el cronometratge es realitzarà pel sistema
electrònic amb xip. Tot el participant que no dispose de xip groc en
propietat (o que no el porte a la prova) haurà de pagar en el lloc de recollida
de dorsals 2€ en concepte de lloguer al personal de cronometratge. (Més
informació respecte al xip en la Web de la Federació).
8. S' aplica el dorsal únic.
9. Els participants hauran de passar el control de material en l’àrea de transició,
on per a poder entrar, s’haurà de presentar el DNI o llicència federativa amb
foto, i es comprovarà el bon estat de la bici amb seu dorsal, el dorsal de carrera
a peu amb el portadorsal (tots els dorsals sense manipular) i casc ajustat
10. La responsabilitat del control tècnic estarà a càrrec de la Federació de Triatló
de la Comunitat Valenciana. La prova es regirà pel reglament de la Federació
Espanyola de Triatló.
11. Així mateix, la normativa de participació i llicències, pel que disposa por el
Consell Valencià de l’Esport.
12. Al llarg de la prova i segons les circumstàncies, podran haver canvis en els
horaris de les eixides.
13. Tots els participants es comprometen a complir el reglament i respectar totes
les normes de la competició.
14. Proba APTA PARATRIATLETES
15. Hi haurà avituallament líquid en el tercer segment en categories cadet i infantil,
situat al principi del circuit. Els participants hauran de tirar obligatòriament els
residus en la zona habilitada per a això.

Categoríes
Cadets
masculi
Cadets
femeni
Infantils
masculi
Infantils
masculi
Alevins

CATEGORÍES, HORARIS Y DISTANCIES:
Horaris
C. peu
bici
2002, 2003 y
2500 mts
8,4 Km.
9.00 h
(2 voltes)
(4 voltes)
2004
A continuació

Anys de naixement

2005 y 2006

A continuació

C. peu
1300 mts
(1 volta)

2050 mts

6,3 Km.

1100 mts

(2 v)

(3 v)

(1 v)

950 mts

4.2 Km.

500 mts

(2 v)

(2 v)

(1 v)

2,1 Km.

250 mts

A continuació
2007 y 2008

A continuació

Benjamins

2009 y 2010

A continuació

530 mts
1 vuelta

(1 v)

(1 v)

Multiesport

2011 y 2012

A continuació

250 mts

1 Km.

120 mts

(1 v)

(1 v)

(1 v)

INSCRIPCIONS :
Amb la llicència dels Jocs Esportius, per mitjà de la plataforma d’inscripcions de la
Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana http://www.triatlocv.org/, abans del 13
de febrer de 2019.
S’obrirà un únic període d’inscripció:

- A partir del dilluns 4 de febrer de 2019
INFORMACIÓ:
- A la web de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana:
www.triatlocv.org
- Telèfon organització: 633839210 (Javier García)

TROFEUS: Trofeu per als tres primers classificats masculins i femenins de les categories
cadet i infantil i medalla per als tres primers classificats masculins i femenins de la categoría
aleví.
Medalla per a tots els participants de les categories benjamí, multiesport i paratriatló

ASPECTES GENERALS
LLOC DE CELEBRACIÓ
● Area de transició, eixida, meta i avituallament.
En el Parc Adolfo Suárez, entrada pel carrer Yunque nº 1 de Sant Vicent
(Alacant) estarà

La zona d’aparcament estarà ubicada per els carrers propers (de la Fragua,
Torno, Yunque, etc (segons imatge), i pel carrer la Bonanova (a la part
trasera del Parc).

● La carrera a peu es realitzarà dins del recinte del Parc Adolfo Suárez.
● Els recorreguts de ciclisme es realitzaran als carrers:
“Yunque”, Avda de L’Industria, “Fusteria” i “El Martillo”.

CIRCUITS

ÀREA DE TRANSICIÓ

CARRERA A PEU
1.- CIRCUITO Y DISTANCIAS DE CADETES:

2.- CIRCUITO Y DISTANCIAS DE INFANTILES:

3.- CIRCUITO Y DISTANCIAS DE ALEVINES:

4.- CIRCUITO Y DISTANCIAS DE BENJAMINES:

5.- CIRCUITO Y DISTANCIAS DE MULTIDEPORTE:

CICLISME
Cadets: 8.400m (4x2.100m)
Infantils: 6.300m (3x2.100m)
Alevins: 4.200m (2x2.100m)
Benjamins: 2.100m (1x2.100m)

Multiesport: 1.000m (Anada + Tornada)

VISTA GENERAL DE SERVICIS

