
 

DUATLÓ   ESCOLAR 
AVINYÓ 

 

Diumenge, 22 d’Abril de 2018 

a partir de les 09:30 a la 

Zona Esportiva d’Avinyó 
 

   

 

Organitza:               Amb la col·laboració de: 

                      

 

 

 

 



1.-Reglament: 

 Distàncies. 

  Córrer Bicicleta Córrer 

Prebenjamí  1r-2n primària   500     1000   500 

Benjamí  3r-4t primària   500     1000   500 

Aleví 5è-6è primària 1000     2000   500 

Infantil 1er-2n ESO 1500     3000 1000 

Cadet 3r i 4rt ESO 1500 3000 1000 

 

*Les distàncies podran modificar-se en més/menys 100 m, per tal de poder adaptar-se al circuit/s de cada 
municipi. 

Tots els recorreguts es desenvoluparan per la zona esportiva d’Avinyó  i el circuit 

de l’Escola Barnola i el terreny annex. 

2. Recorreguts: 

Cada categoria tindrà el seu recorregut, degudament marcat, amb les distàncies 

establertes. 

Tots els recorreguts es desenvoluparan per la zona esportiva d’Avinyó. 

PLÀNOL GENERAL DE LA ZONA ESPORTIVA D’AVINYÓ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

CIRCUIT A PEU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorregut per categories: 

Cadet i Infantil :   

 Segment a peu:      3 voltes al circuit de córrer 

 Segment  bicicleta:   6 voltes al circuit de  bicicleta 

 Segment a peu:     2 voltes  al circuit de córrer 

 

Aleví:   

 Segment a peu:     2 voltes al circuit de córrer 

 Segment  bicicleta:    4 voltes al circuit de  bicicleta  

 Segment a peu:   1 volta  al circuit de córrer 

 

Benjamí i prebenjamí:   

 Segment a peu:    1 volta al circuit de córrer 

 Segment  bicicleta: 2 volta al circuit de  bicicleta 

 Segment a peu:     1 volta al circuit de córrer 

 

 

 

 

CIRCUIT BTT



 

Horari i desenvolupament orientatiu de les proves 

 09:30-10:00h -Recepció dels duatletes: entrega dorsal. 

 

- Entrada del material a boxes per part de tots els duatletes participants a la 
jornada 

 De 10.00 a 10:15h: Preparació de la cursa als Duatletes Cadets. 

 10:15 Sortida dels duatletes Cadets 

 10:40   Sortida dels duatletes infantils 

 11:05   Sortida de duatletes alevins 

 11:25 Sortida dels duatletes Benjamins i prebenjamins 

 12:00h  -Lliurament de guardons 

3. Reclamacions:  

Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge àrbitre fins a trenta minuts després 
d’haver-se fet públics els resultats, dipositant la quantitat de 30,00 € que seran retornades en 

cas de fallar-se favorablement.  

 4. Organitzadors:  

Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin necessaris en 
els horaris o en l’ordre de les proves si les circumstàncies així ho aconsellessin o obliguessin.  

Les curses només podran ésser suspeses en cas que per inclemència del temps i així ho 
determini el responsable de l’entitat organitzadora, el veredicte del qual serà inapel·lable.  

Les entitats organitzadores no es fan responsables dels danys materials i/o 

morals que puguin causar o causar-se els participants i públic assistent.  

 

 


