


1r TRIATLÓ SPRINT CIUTADELLA
DISTÀNCIES: (Aproximades)

750m. de natació (Platja de Cala en Blanes)- 20 km. de ciclisme. (Carretera)  5 km.
de cursa a peu.

CATEGORIES:
Cadet. 15- 16 anys Júnior . 17- 19 anys
Sub 23. 20- 23 anys Absolut  24- 39 anys
Veterà 1 40- 49 anys Veterà 2 50- 59 anys
Veterà 3 60 anys o més

Equips relleus femení  - Equips relleus masculí  -  Equips relleus mixtes
TROFEUS:

INDIVIDUAL: Als tres primers de cada categoria.
EQUIPS: Als tres primers equips (puntuen els tres primers temps)

EQUIPS RELLEUS: Als tres primers equips (poden estar formats per 2 o 3 persones,
homes o dones indistintament, que no estiguin inscrits a individual)

Als tres primers masculins, femenins i mixtes.

DATA DE LA PROVA: 5 DE SEPTEMBRE DE 2009
INSCRIPCIONS:

A la pàgina web www.elitechip.es
-Darrer dia d’inscripció: 4 de setembre de 2009 fins a les 20:00

No es permetran inscripcions després de la data límit.
PREUS DE L’INCRIPCIÓ

-Individual federat 15€. - Individual no federat 20€.
Equips relleus 35 € per equip

- + 3 € lloguer de xip.

INFORMACIÓ:
www.triatloillesbalears.com    -    www.elitechip.es

DADES D’INTERÈS:
La prova es regirà en tot moment pel reglament que ha establert la Federació Espanyola

de Triatló.
 Es limitarà el nombre de participants a 100 per ordre d’inscripció en la categoria

individual, i 25 equips de relleus.
La prova començarà a les 18:00 a la platja de Cala en Blanes (Ciutadella).

Recollida de dorsals una hora abans de començar la prova.minuts després de l’arribada
a la META la prova es donarà per finalitzada procedint-se al lliurament de premis.

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

La organització pot realitzar les modificacions que trobi oportunes en qualsevol moment.
El fet de realitzar la inscripció implica que l’esportista renuncia a tots els drets i

prestacions contra els organitzadors, patrocinadors, col·laboradors i els seus representants
i delegats, derivats dels danys que poguessin resultar de la seva participació en aquesta

competició


