
3r DUATLÓ XS - INFANTIL TARADELL 
 18 d’octubre de 2014 - El Pujoló 
 
Composició de la prova 

La prova consta d’un primer tram de cursa a peu i un segon en bicicleta tipus BTT  
 
Horaris i categories:  
 

15:30  Concentració, inscripcions  i Recollida de dorsals  
15:45 Escalfament i reconeixement del circuit  a peu 
15:55  Tancament d’inscripcions Córrer Bicicleta 

    

16:00 Minis: 2009 en endavant  Fins a 5 anys 125 m. 500 m. 
16:15 Pre-benjamins 2007/2008 6-7 anys 250 m. 1.000 m. 
16:35 Benjamins: 2005/2006 8-9 anys 500 m. 2.000 m. 
16:50 Alevins 2003/2004 10-11 anys 1.000 m. 3.000 m. 
17:15 Infantils i Cadets 2001/2002, 

1999/2000 
12-13 anys 
14-15 anys 

1.250 m. 4.500 m. 

      

18:00  Cloendada i repartiment d’obsequis  
        (Les distancies són aproximades, l’organització es reserva dret a modificar-les segons necessitats o conveniències) 
 
Inscripcions 

Les inscripcions es podran fer, entre el 10 i el 18 d’octubre o fins a l’exhauriré les 150 places disponibles, presencialment al Centre excursionista i mitjançant el formulari que trobareu a la 
web: http://www.cetaradell.cat/duatloXS 
El preu de inscripció és de 6€. 
Excepcionalment, i sempre i quan es disposin de places s’acceptaran inscripcions el mateix dia 18 a un preu de 10€. 

 
Regalament

· Els participants de la categoria Minis, podran ser ajudats per un responsable a la 
zona de transició. En la resta de categories no es perpetrarà l’ajuda externa. 

· És obligatori l’ús de casc tant en el tram de córrer com el de bicicleta. En la categoria 
Minis està permès l’ús de rodetes a la bicicleta 

· Durant la prova caldrà portar posat el dorsal en un lloc ben visible, al mallot i al 
manillar. 

· Els horaris preestablerts són orientatius, l’organització es reserva del dret de poder 
alterar-los o modificar-los en funció del desenvolupament de la cursa. 

· L’organització es reserva el dret de variar els recorreguts i distancies de la cursa si ho 
creu convenient. 

· Es obligatori realitzar una inscripció per poder participar a la cursa, aquesta es podrà 
tramitar al centre excursionista en l’horari habitual o bé a treves del 
web www.cetaradell.cat/duatloXS  

· El preu de la inscripció, serà de 6€ es podrà abonarà al mateix centre o per 
transferència bancària seguint les indicacions del web. 

· No esta previst fer inscripcions al mateix dia de la cursa, només en cas que no 
s’hagessin ocupat totes les places disponible l’organització podria autoritzar-les al 
preu de 10€. 

· Conjuntament amb la inscripció s’haurà de signar una autorització per part dels pares 
o tutors. No s’acceptarà la participació de cap infant sense l’autorització degudament 
signada.  (Descarregar aquí) 

· Es limita a un màxim de 150 participants i 40 per categoria 
· Els participants i tutors autoritzen la publicació de les imatges que es puguin obtenir 

en el decurs de l’activitat. 
· L’organització es reserva el dret de suspendre la cursa per causes de força major i no 

es retornarà l’import de la inscripció. 
· La participació en aquesta cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i també tot 

allò no previst que serà degudament resolt per l’organització. 

 
Altres informacions: 

Hi haurà berenar i avituallament per tots els participants i Es lliurà un petit obsequi. 
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l’organització a l’adreça: duatlo@cetaradell.cat   
Centre Excursionista Taradell (Carrer Ramon Pou, 36 – 08552 Taradell – Telèfon i fax: 93 880 04 78) 


