
INCRIPCIONS: 
 
Fins dia 31/07/2014 
O fins que s’esgotin les places. 
No és podran inscriure el dia de la cursa. 
LIMIT de PLACES: 175. 
 
CATEGORIES: 
 
Cadets: nascuts el 1997-1998-1999. 
Absoluta: entre el 1996 i 1975. 
Vet: 1974 per enrrere. 
 
Equips: masculí, Femeni i mixte.  
 
PREUS: 
 
NO FEDERATS: 15,00 € + 3€ lloguer chip. 
FEDERATS: 12,00€ + 3€ lloguer chip. 
EQUIPS: 30,00€  + 3€ lloguer chip (només es paga un chip) 
 
NOTA: tots els LOCALS que  a l’hora de fer la inscripció no s’apuntin com a LOCAL, 
no sortirà com a local a les classificacions i tot el que això representa, una vegada 
tancades les inscripcions no es podran fer rectificacions. 

Es considera un equip LOCAL quan els tres componetns són LOCALS. 

PREMIS: 
 
Als tres primers MASCULINS I FEMENINS guanyadors de la cursa, és a dir de la 
General. 
Als tres primers Masculins i Femenins de cada categoria.  
LOCALS: als tres primers homes i dones de la GENERAL. S’han d’haver inscrit com a 
locals, sinó no seràn considerats com a tals. 
EQUIPS: NOMÉS ES DONARAN PREMIS ALS EQUIPS LOCALS, I MÉS 
CONCRETAMENT ALS PRIMERS, PRIMER MASCULÍ, PRIMER FEMENÍ, 
PRIMER MIXTE. 
 
NOTA: només es donarà un premi per persona, és a dir, si es guanya a la general, no és 
premiarà com a guanyador de la categoria. 
L’ordre de preferencia és: GENERAL, CATEGORIES, LOCAL. 
Exemple: si fa primer de la cursa, només rebra premi com a primer de la general, i no en 
rebrà com a primer de la seva categoria. I Aixa segons la posició que quedi. 
Aixa mateix si el primer de la general a més és local, només es rebrà premi per ser el el 
primer de la general. 
 
HORARIS:  
 
Sortida Categories INFERIORS: 09:00h. 
Sortida Categories ABSOLUTES: 11:00h. 



Es faran diferents sortides depenent del nombre d’inscrits. 
 
Recollida de dorsals: Dissabte al Centre Cívic de Portocolom. De les 17:00 a 20:00h. 
             Diumenge Matí de 07:45 a 8: 45 h. a la zona de la cursa. 
Tant el dissabte com el diumenge hi haurà dues coes per a la recollida de dorsals, una 
per les categories inferiors i una altre per les categories absolutes. Abans de passar a 
recollir el dorsal, s’ha de mirar quin vos correspon al tauler d’anuncis que hi haurà tant 
al centre cívic com a la zona de postmeta. 
 
Obertura de Boxes: 8:00h a 9:30h. 
Recollida de Material i obertura de Boxes: Una vegada arribat el darrer participant. 
 
CIRCUITS:  
 
Natació: 500 mts a una sola volta. Platja de Cala Marçal. 
 
Sector de BICICLETA:10 klm. Una sola volta.  S’ha d’emprar Bicicleta Tot Terreny. 
El nivell del cicuit és fácil a molt fácil. El camí en direcció a s’Horta, no està asfaltat 
(tipus pista) no presenta cap dificultat i la tornada si que està asfaltada. L’únic punto n 
s’ha de tenir esment és a l’entrada de boxes, per deixar la bicicleta. 
 
Sector de carrera a peu: 2,5 klm per un  circuit totalment pla. S’han de fer tres voltes. 
És obligació del corredor saber quantes voltes fa. Si no es completa el circuit en les tres 
voltes el triatleta serà desqualificat. 
 
Important: encara que sigui un circuit molt curt i ràpit és importat hidratar-se com cal, 
pensar que el triatló per categories absolutes te el seu inici a les 11,00h. i es pot 
començar a còrrer sobre les 12.  
Hi haurà un avituallament al començament de la cursa a peu i al finalitzar la cursa. 
 
Nota: l’organització no és fa càrrec de possibles danys tant personals com materials, 
robatoris o pèrdues. 
A més ens reservam el dret a modificar qualsevol punt del reglament per força major.  
 
Els  chips que estiguin per damunt els 20 cm del terra pot ser  que no se registrin  en les 
estores lectorses. La mala col·locació del chip o no passar per les estoress suposarà  no 
apareixer  en les classificacions. 
 
SORTEIG: 
Hi haurà un sorteig de diferents regals dels patrocinadors de la prova, aquest sorteig es 
farà en el transcurs de la setmana següent al triatló, el motiu de fer-ho  és per no allargar 
l’entrega de trofeus, ja que sempre fa molta calor, una vegada fet aquest sorteig faram 
públic  els afortunats al facebook i a més ens posarem en contacte amb ells ja sigui via 
mail o per telèfon. 
IMPORTANT: per poder participar en el sorteig es imprescindible haver deixat el 
dorsal de la bici als organitzadors. Aquest dorsal serà la prova de que s’ha participat en 
el Triatló. 
  
Per a més informació de la prova al facebook Triatló Popular Portocolom-Cala Marçal 
  


