Ajuntament de Capdepera
Illes Balears

VI Triatló Pasta Pasta Cala Agulla
1. Organitza: El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Capdepera, amb
la col·laboració del club ciclista Capdepera.
2. Lloc: Platja de Cala Agulla.
3. Data i horari: Dia 17 d’agost a les 10h. Concentració i recollida de dorsals a
partir de les 8.30h al pàrking de Cala Agulla.
4. Distàncies aproximades
a. Natació: 750m
b. Bicicleta: 10Km
c. Carrera a peu: 4,5 km
5. Categories
a. Absoluta masculina
b. Absoluta femenina
c. Absoluta local
d. Absoluta Equips
e. Absoluta Equips Locals
6. Reglament
a. La prova és guiarà pel reglament de la federació de triatló.
b. L’organització no es fa responsable dels danys morals, físics i materials
que puguin sofrir els participants, abans, durant o després de la prova. En
tot cas, però, es prendran les mesures necessàries pel millor
desenvolupament de la cursa, posant el servei dels corredors una
ambulància i assistència mèdica permanent.
c. L’organització podrà exigir als corredors algun document acreditatiu de
la seva personalitat i edat.
d. Es cronometratge de la prova ser a càrrec de elitechip
e. És obligatori l’ús de casc homologat a la prova de ciclisme.
f. És obligatori l’ús de gorro de natació que lliurarà l’organització.
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g. Hi haurà premi pels 3 primers de cada categoria
h. Per la disputa de l’equip local els tres membres haurien d’estar
empadronats a l’Ajuntament de Capdepera
i. La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament.
7. Preu
a. Federats:
i. Individual 9 € ( +3€ lloguer de chip)
ii. Equips 14 € ( +3€ lloguer de chips)
b. No federats:
i. Individual 16 ( +3 € lloguer de chip)
ii. Equips 26 ( +3 € lloguer de chips)
8. Inscripció: L’organització limita la inscripció a 200 participants. Les
inscripcions és realitzen a www.elitechip.net fins dia 14 d’agost a les 23’59h.
9. Mes informació al Servei Municipal d’Esport 971588197 // 971565269 o al
correu

electrònic

poliesportiu@ajcapdepera.net

//poliesportiucapdepera@gmail.com
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