BOXES
La recollida de dorsals es faran per clubs. Un representant de cada club recollirà
tots els dorslas.
Horari de check-in:
Parells de 8:30 a 9h
Senars de 9 a 9:30h
Les transicións es realitzaran com mostra el diagrama adjunt.
S’entra a la transició sempre per la part superior i es surt per la part inferior.
La part dreta serà el carril de compensació després del cicuit de bici, i la part
esquerra, una vegada realitzada la transició, per anar al circuit de carrera del
darrer segment

SORTIDA
Tots els esportistes han de dur la mascareta posada fins 15 segons
abans de la sortida. S’avisarà per megafonia quan es pugui llevar.
10’ abans de la sortida es cridarà als participants per a que ocupin el
seu lloc als boxes. Des d’allà, per ordre de dorsal, s’anirà cridant i
col·locant a les diferents linees de sortida que es faran.
Es faran 2 sortides:
- 10:00 Homes
- 10:10 Dones
En el moment de donar la sortida, s’avisarà als esportistes per a que
es llevin la mascareta, aquesta s’haurà de guardar dins l’equipació.
Els que no desitgin guardarla, podran tirar-la dins un poal de fems
ubicat a la part de darrera de la sortida, per tant hauran de sortir de
la darrera linea de sortida.

CIRCUIT DE CARRERA
SEGMENT 1
Es completaran 4 voltes a l'circuit d'una distància aproximada de
1300 mts.
El circuit s’iniciarà a la Plaça des Fossar i acabarà amb l’entrada a
la primera transició.
SEGMENT 3
Es completaran 2 voltes a l'circuit d'una distància aproximada de
1300 mts.
El circuit s’iniciarà amb la sortida de la segona transició i acabarà
a la linea de meta a la plaça des
Fossar.

CIRCUIT DE CICLISME
SEGMENT 2
El circuit ciclista tindrà una longitud aproximada de 5,4km en el
qual s'hauran de completar un total de 4 voltes.
En cas de participants doblegats, no seran desqualificats però
hauran de facilitar el pas a la resta d'esportistes. En aquest cas no
es pot agafar la roda dels esportistes que avancen.

MAPA TRANSICIÓ
CARRERA
SEGMENT 1
El sentit de carrera sempre serà al contrari de les agülles del
rellotge.
Un cop finalitzades les 4 voltes, es dirigiran a la transició pel camí
marcat.
SEGMENT 3
Després de realitzar la segona transició, els esportistes iniciaran
les 2 voltes restants seguint el sentit contrari a les agülles del
rellotge, igual que en el primer segment.
Un cop finalitzades les 2 voltes, es dirigiran a la META sempre
per la dreta del sentit de carrera

