
Campionat  
d’Espanya 
de Triatló Sprint 
Altafulla 2013

22 i 23 de juny
El Campionat d’Espanya de Triatló 
Sprint ( 750 m. nedat, 20 Km. en bici-

cleta i 5km. corrents) aterra a Altafulla 

després de que A Coruña 2011 i Ma-

drid 2012 hagin estat les anteriors seus 

del campionat.

La prova tindrà lloc en dos dies conse-

cutius, ja que és campionat d’Espanya 

de totes les categories.

El dissabte 22 a la tarda, entre les 

14.50h. i les 18h. competiran els 

triatletes de les categories cadet, 

grups d’edat i paratriatletes. 

El diumenge 23 pel matí, entre les 

8:30h. i les 13h., es desenvoluparan 

les proves júnior, sub-23 i Èlit, tant en 

categoria masculina com femenina. En 

total 1.200 esportistes.

Un espectacle únic.  
No t’ho pots perdre.
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Totes les sortides, així com el box per a la transició dels  

diferents segments, tindran lloc a la Plaça Consulat de Mar.

Circuits i horaris de les proves

Circuit de ciclisme del dissabte 22

Circuit atlètic del dissabte 22 i diumenge 23 

1 volta de 18,5 Km

2 voltes (5 Km)

dia 22: 14.50h a 18h

dia 22: 14.50h a 18.30h · dia 23: 8.45h. a 13h
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Circuit de ciclisme del diumenge 23
4 voltes de 5 Km

dia 23: 8.30h a 13h
Horaris previstos per les competicions

Consulteu els pàrquings als mapes
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CATEGORIA SORTIDA/  
NATACIÓ

CICLISME  
1r CLASSIFICAT

CURSA  
1r CLASSIFICAT

FINALITZACIÓ  
DEL DARRER  
PARTICIPANT

Cadet 14:50 15:00 15:30 16:05

Grups 
d’edat 16:15 16:24 17:00 18:00

Triatló 
Paralímpic 16:40 16:52 17:35 18:25

Júnior 8:45 8:55 9:30 10:15

Èlit Femení 10:30 10:40 11:15 11:45

Èlit Masculi 12:00 12:10 12:40 13:10



� La circulació de vehicles estarà restringida a tota  

la població durant els dies i hores de competició.

� Tan sols es donarà pas alternatiu entre  

SH�ÄUHSP[aHJP}�K»\UH�WYV]H�P�S»PUPJP�KL�SH�ZLN�LU[�
� Preveieu amb temps les vostres compres i desplaçaments.

� 5V�\[PSP[aL\�LS�]LOPJSL�WHY[PJ\SHY�H�UV� 
ser que sigui estrictament necessari.

� No es podrà aparcar al llarg dels diferents recorreguts des  

KL�SLZ� O��KLS�KP]LUKYLZ�KPH����ÄUZ�H�SLZ���O��KLS�KP\TLUNL�KPH����
� Es recomana desplaçar-se caminant per dins  

del poble durant els dos dies que dura la competició.

� <[PSP[aL\�SLZ�aVULZ�K»HWHYJHTLU[�YLJVTHUHKLZ�WLY�HX\LSSZ�KPLZ�
� Preveieu els desplaçaments fora del nostre municipi  

durant la competició per deixar el vehicle particular  

MVYH�KL�SLZ�aVULZ�HMLJ[HKLZ�WLSZ�JPYJ\P[Z�
� Per entrar i sortir del poble, quedaran habilitats el Camí de Ferran, el 

JHTx�KL�SH�5V\�ÄUZ�SH�]HYPHU[��LSZ�X\H[YL�JHTPUZ�JHW�H�;VYYLKLTIHY-
ra i el carrer dels Munts. 

� 3H�ZVY[PKH�KLS�WVISL�K\YHU[�SLZ�WYV]LZ�LZ�YLHSP[aHYn�WLY�SH�7SHsH�KL�
Les Orenetes. La connexió entre el casc antic i el barri marítim es 

farà pel Camí del Prat.

� En cas d’urgència truqueu a la policia local al telèfon 977.65.02.80

� Assegureu-vos dels horaris del transport públic aquells dies.

� Penseu que la seguretat dels i les participants és prioritària.

� Apropeu-vos per gaudir de l’espectacle  

i per animar als competidors/es.

� Si voleu participar directament feu-vos voluntari/a.

� Deixeu-vos orientar pels voluntaris i voluntàries.

� Si teniu qualsevol dubte podeu trucar la setmana del 17 al 21  

de juny de 10h. a 14h. i de 17h. a 20h. al telèfon 977 65 07 52

Informació i recomanacions

Ajudeu-nos a que el Campionat d’Espanya  
de Triatló que es celebra al nostre poble sigui un èxit!
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