
 

 

  

Diumenge 4 de noviembre - 10:00 hores - 2012  

REGLAMENT DUATLÓ “LLORET DE VISTALEGRE” 
 



1. Horari i lloc celebració 

 

L’esdeveniment tindrà lloc en la localitat de Lloret de Vistalegre – Mallorca, el dissabte 4 de novembre del 

2.012. 

La sortida es donarà a les 10.00 hores.  

• Ubicació de Boxes: Plaça Major de Lloret. 

• Retirada de dorsals: el mateix dia de la prova entre les 08.30 h i 9.30 h en la a la plaça Jaume I de Lloret 

• Obertura boxes: 08.30 h - Tancament boxes: 09.30 h 

• Lliurament de premis, una vegada acabatel duatló. S'estima a les 12.30 hores. 

 

2. Contacte 

Per qualsevol duote o informació dirigir-se a www.cclloret.com o cclloret@gmail.com 

3. Recorregut de  la prova 

Carrera a pieu: 4 Km (4 voltes) + 15 Km BTT + 2 Km (2 voltes) 

  zona box 

3.1. Transició. 

S'haurà d'entrar a la zona de transició pel recorregut delimitat per l'organització. 

Està prohibit deixar qualsevol material fos del la zona destinada per a tal efecte. Cada corredor 

disposa de la seva. Està prohibit deixar objectes tirats pel terra. 

Cal posar-se i cordar-se el casc abans de moure la bicicleta. 

Cal posar-se el dorsal visible en la part posterior del seu cos en el cas de la bicicleta i en al 

part davantera en el cas de la carrera a peu. 

Està prohibit passar per sobre dels suports per a les bicicletes, s'hauran de seguir els passadissos 

establerts per l'organització. 
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3.2. Recorregut carrera a peu (4 Km + 2 Km) 

 

 



3.2. Recorregut BTT (15 Km) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos recorregut BTT 

  

  

 

3. Inscripció a www.elitechip.net abans de 3 de novembre.  

El preu de la inscripció:   

o Individual:12€ + 3€ alquiler de chip   

o Equips: 20€ + 3€ alquiler de chip   

o El preu d’inscripció incluou:  

 Avituallamient sòlid i líquid durant i una vegada finalitzada la prova.  

 Obsequi per a tots els participants.  

 Segur de responsabilitat civil. 

 Segur d'accident. 

 Jutges de la prova.  

 Servei d'Ambulància amb metge 

4. Categories i obsequis:  

 Cadet: 13 – 15 anys. 

  Sub 23: de 16 a 23 anys. 

  Absolut: 23 a 39 anys. 

  Veterans : més de 40 anys. 



Obsequis: 

 Premi en metàl·lic per als 3 primers classificats absoluts masculins (100 € - 80 € - 50 €) 

 El primer classificat de la resta de categories tindrà un “tarja de material esportiu” per canviar a la 

tenda EVASION RUNNING.  

 PREMI LOCAL SORPRESA. 

TOTS ELS PARTICIPANTS TINDRAN UN VAL DE DESCOMPTE DE LA TENDA EVASION RUNNING. 

 

5. Cronometratge. S'utilitzarà el sistema de cronometratge *CHAMPION CHIP.  

6. Dorsals: l'organització disposarà dels dorsals pertinents inclosos en la taxa d'inscripció (dorsal per a 

bicicleta i dorsal per al corredor)  

7. La col·locació del dorsal: el dorsal per a la bicicleta, ha d'anar col·locat en la part davantera de la bicicleta i 

a la part de darrera del cos, el dorsal del corredor anirà davant (es recomana utilitzar goma elàstica).  

8. Jutges. La prova estarà controlada pels jutges propis de l’esdeveniment. No respectar les seves indicacions 

serà motiu de desqualificació.  

9. Responsabilitat i Seguretat.  

L'organització no es fa responsable dels danys morals o materials que puguin sofrir els participants, abans, 

durant o després de la prova.  

Tot participant degudament inscrit en la prova estarà cobert durant la prova pel segur de responsabilitat 

civil i d'accident contractats per l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre. 

10. Acceptació del reglament.  

Tots els corredors en inscriure's en la prova accepten el present reglament.  

En cas de dubte prevaldrà el criteri del Director de carrera.  

 


