
 

II DUCAMPOS 
Amb el objectiu de promoure la pràctica de l’esport entre als habitants de Campos i la de donar a conèixer el 
municipi de Campos a tots als veïns dels altres municipis de l’Illa a través de l’esport, L’Ajuntament de Campos i el 
Club S’Escapada organitzen un duatló en la modalitat de sprint de carretera únic i apassionant, un duatló per uns 
dels millors entorns dels  voltants del municipi de Campos, on el poble de Campos a través d’aquesta prova i 
juntament amb altres, serà un dels municipis més importants en quant a diversitat i promoció de l’esport de les Illes 
Balears. 
 
DATA: 18/01/2015 

DISTÀNCIES: 5km córrer – 23km bicicleta – 2km córrer 

REGLAMENT TÈCNIC  del desenvolupament de la prova, vindrà determinat pel reglament de competicions de la 
FETRI (Federació Española  de Triatló). 

CATEGORIES; masculina i femenina + relleus 

- Absoluta (a partir de 15 anys) 
- Cadet: 15-16 anys 
- Júnior: 17-19 anys 
- Sub 23; 20-23 anys 
- Veterà 1: 40-49 anys 
- Veterà 2 : 50-59 anys 
- Veterà 3: 60 o més anys 
- Relleus absoluts 

TROFEUS:  

- 3 primers classificats (federats) de cada categoria. 
- 3 primers classificats (federats) absoluts. 
- 3 primers classificats (no federats) absoluts. 
- 3 primers classificats relleus. 
- 1 local masculí i femení. 
- 1 local equip relleus. 

 
INSCRIPCIÓ INCLOU:  

 
- Obsequi pels 200 primers inscrits. 
- Refrigeri per tots els participants un cop finalitzada la prova. 
- Assegurança d’Accidents i RC per tots els participants (federats i no federats) 
- Assistència Sanitaria. 
 

HORARIS SORTIDES: 
 

- Federats masculí: 10:00’ 
- Federades femení: 10:03’ 
- Relleus i NO Federats: 10:05’  

 
PREUS INCRIPCIÓ: 
 

- FEDERATS: 15€ 
- NO FEDERATS: 20€ 
- EQUIP RELLEUS FEDERATS (2 participants federats a la FETRIB): 25€ 
- EQUIP RELLEUS “FEDERATS” (1 participant federat i 1 no federat a la FETRIB): 30€ 
- EQUIP RELLEUS NO FEDERATS (cap participant federat a la FETRIB) : 35€   

 


