III DUATLÓ ESCOLAR DE
VINARÒS
27 D´OCTUBRE 2013
Puntuable per a la fase provincial y autonòmica dels jocs esportius escolars de la
Comunitat Valenciana

III DUATLÓ ESCOLAR DE VINARÒS
La prova es durà a terme a Al passeig Fora Forat de Vinaròs i voltans,
el DIUMENGE, día 27 d’octubre de 2.013 a partir de las 10 h. , entrega de
dorsals a les 09:00 hores al mateix lloc de la prova.

REGLAMENT PARTICULAR
1. El III Duatlón Escolar de Vinaròs, es una prova amb la finalitat de
promocionar aquest deport en categories escolars.
2. Organitza el Club Triatló JIJI-JAJA de Vinaròs.
3. Els participants deuen portar una bici (de carretera o muntanya) i un
casc.
4. La prova es desenvoluparà per un circuit urbà totalment pla, el
recorregut de ciclisme té 1Km i 200 mts per volta, mentres que el
circuit a peu està en funció de la categoría dels participans. Es molt
important que cadascú dels participants compte les voltes que
realitza.
5. Els dorsals es poden recollir hasta 30 minuts abans del començament
de cada categoria.
6. Per a entrar en boxes es ralitzarà un control de la bici, es comprovarà
que es porta el dorsal per devant, el nombre al quadre de la bici, el
casc ajustat i es deurà presentar el DNI o fotocòpia.
7. La responsabilitat del control tècnic de la prova es dels jutges de
triatlò i per a tots els punts no inclosos en aquest reglament
particular, será valit lo disposat en el Reglament de la Federació
Espanyola de Triatlò
8. Aixi mateix, la normativa de participación i llicències, amb lo
disposat pel Consell Valencià de l’Esport.

CATEGORÍES
A
B
C
D
E

CADETS.
INFANTILS.
ALEVINS.
BENJAMINS.
PRE-BENJAMI.

Nascuts/des l’any 1997 i 1999
Nascuts/des l’any 2000 i 2001
Nascuts/des l’any 2002 i 2003
Nascuts/des l’any 2004 i 2005
Nascuts/des l’any 2006 i 2007

DISTANCIES
A
A peu
2000m
Ciclisme 7200m
A peu
1000m

B
C
1500m 850m
6000m 3600m
750m 425m

D
425m
2400m
210m

E
210m
1200m
120m

Cada volta al circuit de bici son 1.200 metres.
CATEGORIA: A: 6 voltes, B: 5 voltes, C: 3 voltes, D: 2 voltes i E: 1
volta
HORARI
09,00 h. --Entrega de dorsals
09,00 a 09:50 h --- Control de material (Totes les categories)
10,00 h.
SORTIDA CATEGORIA CADETS
A continuació resta de categories (infantils, alevins, benjamins i
prebenjamins)

COM REALITZAR L´INSCRIPCIÓ
• AMB LLICÈNCIA ALS JOCS ESPORTIUS: inscriure`s a
la Federació de Triatlò de la Comunitat Valenciana, mitjançant
inscripcions on-line de la web: www.triatlocv.es , abans del
dimecres 23 d`octubre.

INFORMACIÓ:
www.triatlodevinaros.com

El lloc per on transcorre la prova està dins del conjunt urbà de Vinaròs, per
tant l´accés dels participants i públic en general es realitzarà pels carres del
voltant.
Junt als circuits hi ha una zona d´aparcament de vehicles que pot ser
utilitzada tant per participants com per familiars.

