
RECOMANACIONS

XV DUATLÓ PER EQUIPS CIUTAT DEL PRAT

TRANSPORT
Donada la gran concentració de participants, RECOMANEM als duatletes de
la Zona Metropolitana, utilització del Transport Públic: METRO (Estació Parc
Nou-L.9) o RENFE.

APARCAMENT
Ja no es pot aparcar al marge del Parc Nou, Ronda Sud (s’ha urbanitzat), i cal
arribar amb la màxima antelació possible (sobretot participants al CNC
Equips, amb carretera d’aproximació tallada per prova Open i places de
pàrquing saturades).

● Parquing col·lectius per participants de més capacitat:
- Renfe Prat (1,8 kms)
- Tanatori del Prat (2,5 kms)
- Cal Tet (2,8 kms)

● Aparcaments Propers :

https://maps.app.goo.gl/uw85bYbTn171G7HP6
https://maps.app.goo.gl/FouBdBoDamxX1aHi7
https://maps.app.goo.gl/CwkNjYnJFN94NV9m9


(*) Avinguda Pepa Colomer : excepcionalment, es permetrà tot i la
senyalització (S’ha de respectar tan sols els espais destinats a Guardia
Civil convenientment indicats)

HORARIS

OPEN

- Entrada material: 08:30
- Tancament box: 09:30
- Inici competició: 10:00 (Sortides cada minut, veure llistat oficial

www.prattriatlo.com hores de sortida per equip)
- Sortida material: (s’anirà informant per megafonia)
- Lliurament Premis i SORTEIG (per equips Open) : 14:00 aprox

CNC Equips

- Entrada material: 12:45
- Tancament box: 13:45
- Inici competició: 14:00
- Sortida material: 17:00 (sortida darrera bici T2)
- Lliurament Premis: 17:30 aprox

ASPECTES SANITARIS
Donada la situació sanitària generalitzada, amb una explosió de contagis
Covid, tot i l’aixecament de moltes de les mesures de precaució per part del

https://maps.app.goo.gl/4EGWLDghB9DjGnPz5
http://www.prattriatlo.com


Govern, mantenim l’obligatorietat de dur MASCARETA en tot moment fins al
moment de donar la sortida.

A l’arribada, voluntaris de l’organització, us lliuraran una mascareta negra per
a que tan  bon punt pugueu, en feu us. GRÀCIES per la vostra col·laboració.

ALTRES ASPECTES IMPORTANTS

- RECOLLIDA DORSALS:  Dissabte de 10:00 a 13:30, CEM SAGNIER. –
Diumenge a partir de 07:30, PARC NOU
Tots els participants podreu gaudir d’una empanada Argentina
Gourmet calenta de Las Majaretas que a la vegada, disposarà una
Food Truck pel públic i participants des de primera hora.

- ENTRADA BOXES:  Tot l’equip AGRUPAT, equipats amb tot el material
a punt.  Bosses a Guardorropia. Aneu amb antel·lació!!!

*Open: SENSE XIP, podeu portar equipació diferent mateix equip.
*CNC: AMB XIP, he de portar MATEIXA equipació (control a Cambra
sortida a càrrec jutges F.C.T)

- SORTIDA BOXES: Atents a les indicacions de megafonia. Farem
esforços per obrir a tandes. Mostrant etiqueta de bicicleta i dorsal al
controladors.

- ZONES ESPERA mateix equip: A les sortides de T1-T2, control
d’agrupament equip. Durant ciclisme, màxim 30 segons diferencia o
desqualificació component equip endarrerit.

- CLASSIFICACIONS: durant la prova, pantalla  amb resultats a temps
real de cada prova a Arc arribada. Enllaç per seguiment des de
smartphone:

https://smartchrono.com/sc2/php/esdeveniments.php

Data límit de reclamacions (revisió de resultats): fins dos mesos
després de la prova

https://maps.app.goo.gl/25p9KgnukddARdBU6
http://www.lasmajaretas.com/
https://smartchrono.com/sc2/php/esdeveniments.php


- Molt important arribada META AMB DORSAL DAVANT I BEN
VISIBLE!!!!

- CONTROL VOLTES: Els PARTICIPANTS tenen OBLIGACIÓ del
CONTROL de les seves VOLTES (recordeu, 4 primera cursa, 4 ciclisme, 2
segona cursa). La organització s’encarrega del control del compliment
dels recorreguts, DESQUALIFICANT als equips que no compleixin el
número de voltes marcat.

- VESTIDORS-DUTXES: Complex Esportiu Julio Mendez (0.6 km)

- WC: Al propi Parc Nou, diversos WC’s públics.

- Restauració:
- FOOD TRUCK Las Majaretas
- Bar Parque
- Bar Jaen
- Restaurant Parc Nou

- LLIURAMENT PREMIS: Al mateix punt d’arribada

● Open: Trofeus 3 primers Classificats Femenins – Mixtes –
Masculins, al finalitzar prova Open i SORTEIG entre equips
participants.

● CNC: Premis metàl·lic  + Medalles a tots els integrants dels 5
primers Classificats Femenins – Masculins, al finalitzar prova

https://maps.app.goo.gl/KBpyaWgidpfSE4tSA

