
REGLAMENT PARTICULAR DE LA X DUATLÓ DE SA POBLA 2016 
 

Edat mínima: 16 anys complerts el dia de la cursa. L’organització podrà demanar el DNI a                
qualsevol participant per verificar la seva edat i identitat. 
Preu: 
Categoria individual: 

● 12€ + 3€ per lloguer de xip 
Categoria relleus: 

● 25€ + 3€ per lloguer de xip 
Inscripcions: Fins a una hora abans de la cursa i a la web www.elitechip.net 
Categories: 

● Individual Masculina 
● Individual Femenina 
● Relleus Masculina 
● Relleus Femenina 
● Relleus Mixt 
● Local Individual Maculina 
● Local Indivdual Femenina 
● Local Relleus 

Recollida de dorsals: fins a les 9.30h en el Poliesportiu Municipal de sa Pobla. 
Itinerari: 
1r: Cursa a peu de 5km 

● 2 voltes a un circuit de 2,5km (al voltants del poliesportiu), Circuit de terra i asfalt. 
2n: Cursa amb bicicleta de carretera de 25km 

● 3 voltes a un circuit de 8,3km d'asfalt (Pàrquing poliesportiu municipal sa Pobla) - Ronda Sud                
(fins a a la rotonda de Búger) - Carretera de Búger Ma-3422 - Carrer de sa Pobla (Búger) -                   
Carrer d'es Pou Nou (Búger) -Carrer camí de Llubí (Búger)-Camí de Son Turturell (Búger)-              
Camí de sa Costa (Búger)-Carretera de Búger Ma-3422 - Ronda Sud (fins Rotonda             
Poliesportiu) 

3r: Cursa a peu de 2'5km 
● 1 volta a un circuit de 2'5km (al voltants del poliesportiu) 

Obsequi per a tots els participants. 
Servei de Guarda roba. 
Vestidors i dutxes: Es podrà fer ús dels vestidors i dutxes del Poliesportiu Municipal de sa                
Pobla, abans i un cop acabada la cursa. 
Piscina coberta: Tots els participants tindran entrada gratuïta a la piscina climatitzada. 
Assegurança: Tots els participants estan coberts per una pòlissa d’assegurança          
d’accidents i una de responsabilitat civil, per a qualsevol incident que es produeixi durant la               
prova i mai no provocat per patiment o malaltia latent o patologies prèvies, imprudència,              
negligència o danys produïts en els desplaçaments al lloc de la carrera o d’aquesta al               
domicili del participant.  
Metge de Carrera: Hi haurà un metge de carrera responsable dels serveis mèdics. Tots els               
atletes amb problemes físics, respiratoris, al·lèrgics, etc., que necessitin atencions especials           
ho hauran de notificar a l’organització abans de començar la competició i posar-ho darrere              
el dorsal. 
Servei d’ambulàncies: Hi haurà una ambulància amb metge, de transport vital avançat, i             
una ambulància vital bàsica, situades durant el recorregut. 
Nota tècnica: A la cursa de bicicleta és obligatori l'ús del casc i a més no es permet l'ús de                    
manillars de triatló a les bicicletes. 
Organització: La duatló és organitzada per l’Ajuntament de sa Pobla amb col·laboració            
amb el Club Atletisme Sa Pobla. 

http://www.elitechip.net/

