
DISTÀNCIES : (aproximades) 
   1 Km.  de natació(Platja d’en Repic.) 
  20 Km. de ciclisme(BTT) 
   5  Km. de cursa a peu. 

CATEGORIES: 
 -GENERALMASCULINA 
 -GENERAL FEMENINA 
 -LOCAL 
 -EQUIPS 
 -EQUIPS RELLEUS 
  
GRUPS D’EDAT: 
 -JUNIOR nascuts 1998 a 1999 
 -A                  1992 a 19967 
 -B-                 1987 a 1991 
 -C-                 1982 a 1986 
 -D-                 1977 a 1981 
 -E-                 1972 a 1976 
 -F-                 1971  a 1967 
 -G-(MASTER)  1966 en endavant 

TROFEUS : 
 INDIVIDUALS. 
 Als tres  primers de cada categoria. 
  
 EQUIPS. 
 Als tres primers equips(puntuen els tres primers temps) 
  
 EQUIPS RELLEUS 
 General: Als tres primers equips(poden estar formats  
 per 2 o 3 persones,homes o dones indistintament, 
 que no estiguin inscrits a les categories individuals). 

 -TROFEU ESPECIAL LLORENÇ AVILÉS 

DATA DE LA PROVA: 30 DE JULIOL DE 2017 

INSCRIPCIONS: 
-A la pàgina web  www.elitechip.net 

-Darrer dia d’inscripció: 25 de Juliol de 2015. 

-ES TANCARÁN LES INSCRIPCIÓNS A 170 (sumant individuals + equips) 
No es permetran inscripcións el dia de la prova. 

PREUS DE L’INGRÉS : 
-Individual federat : 20€.  

-Individual no federat:  25€. 
-Equips de relleus: 35€.  (per equip) 

INFORMACIÓ: 
www.gymnapolis.com  (tel.971634151) 

www.fetrib.com 

DADES D’INTERÈS: 
-Es obligatori l’us de bicicleta BTT a la prova de ciclisme. 

-Es limitarà el nombre de participants a 170 per ordre d’inscripció. 
-La prova es regirà en tot moment pel reglament que ha establert la  

Federació Espanyola de Triatló.Els jutges i controls seran supervisats per 
membres de la Federació de Triatló. 

-La prova començara a  les 10,00 h. 

-Recollida de dorsal, 1 hora abans de començar la prova. 
-90 MINUTS després de l’arribada del primer triatleta a la META la prova  
es donarà per finalitzada, procedint-se a l’entrega de trofeus i premis. 

-En qualsevol cas CAP atleta(o equip) rebrà trofeu si no ha complert les 
tres proves de les quals consta el Triatló. 

-El fet de signar aquest full d'inscripció implica que jo, el sotasignat, 
renuncii a tots els drets y prestacions contra els 

organizadors,patrocinadors, col.laboradors i els seus representants i 
delegats, derivats dels danys que poguessin resultar de la meva 

participació en aquesta competició. 
-S'ha de presentar aquest document, el justificant de l'ingrés y el DNI (o 

llicencia de Triatló ,els federats) per recollir el dorsal. 
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