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1.-Denominació i característiques generals de la 

prova esportiva. 

 

2.-Descripció dels recorreguts i trams. 

 

3.-Organigrama de la prova. 
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5.-Pla de Prevenció i Emergència de la prova 

6.-Reglament 

7.-Recursos necessaris de l’Ajuntament de Silla 

8.-Cartell de la prova. 

 

1.DENOMINACIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA 

PROVA 

 Nom, denominació de la prova: II DUATLÓ CIUTAT DE SILLA 

2019. PARC NATURAL L’ALBUFERA. 
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 Espirit esportiu i identitat de poble: SILLA, TERRA D’ESPORT, 

TERRA DE TRIATLÓ! 

 Distància: 5 km 20 km 2,5 km 

 Tipus de prova: Duatló sprint. 

 Breu descripció dels trams:  

-5 km de cursa a peu 

-20 km de ciclisme 

-2,5 km de cursa a peu 

 Data de celerbació: 8 de febrer de 2020  

 Programa general: 

-De 15,00h. a 15,30h. Recollida de dorsals al pavelló municipal.  

-Cheking boxes i control material: Entre les 15,30h i les 16,00h (fora 

d’aquestes hores el box restarà tancat.  

-Inici de la prova:  

o a)Eixida masculina a les 16,30h.  

o b)Eixida femenina a les 16,35h.  

-Finalització prova esportiva a les 18,30h.  

-A les 19,30h Lliurament de trofeus (o arribada del darrer participant) 

 

2.-Descripció dels recorreguts i trams, (numeral 

correlatiu memòria principal que es modifica) 

4.-Participants (numeral correlatiu memòria 

principal que es modifica). 

6.-Reglament (numeral correlatiu memòria 

principal) 
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9.-Informe Tècnic de la Federació Valenciana de 

Triatló (nou apartat jusificatiu de les presents 

modificacions). 

 
2.-DESCRIPCIÓ DELS DIFERENTS CIRCUÏTS DE LA PROVA 

ESPORTIVA 
 

El II Duatló Ciutat de Silla. Parc Natural l’Albufera, 2020 estarà constituït 
per tres segments de carrera que conformen aquesta modalitat esportiva, tots 
ells conectats per una zona de transició (BOXES, emplaçats a l’avga. Gandia 
amb avgda. Ausias March, immediacions porta d’accés poliesportiu municipal). 
En aquell lloc està ubicada zona d’eixida i meta. 

 

 
 

 

Els segments per ordre cronològic son els següents: 

-Cursa a peu, 5 km. 
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-Segment de ciclisme, 20 km. 

-Cursa a peu, 2,5 km. 

 

2.1.- Circuït de carrera a peu. Itinerari 5 km hasta T1. 

El Punt d’Eixida serà des de l’avga. Gandia, on hi haurà un pont umflable 
d’arribada (META). Acte seguit la cursa seguirà per l’avga. Gandia (sentit 
ascendent i sentit descedent) a recercar plaça del Trenet, Mercat Nou, Ausias 
March, rambla de la Independència, Lluís Vives, plaça de Morella, Jesusa 
Pertejo, carrer Llíria, avga. Ausias March i avga. Gandia. Aquest recorregut té 
2,5 km i s’hauran de fer dues voltes per completar el tram (2,50 km x 2) 

 

 
 



 CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA 
 

II DUATLÓ CIUTAT DE SILLA. PARC NATURAL L’ALBUFERA. 

 

 

SSS IIILLLLLLAAA,,,    TTTEEERRRRRRAAA   DDD’’’EEESSSPPPOOORRRTTT,,,    TTTEEERRRRRRAAA   DDDEEE   TTTRRRIIIAAATTTLLLÓÓÓ!!!         Página | 6    

 

En els diversos accesos adjacents i concurrents pel camí de pas 
s’emplaçaran voluntaris per desenvolupar la prova, els quals estarán 
degudament identificats amb xupetí reflectant per fer-los visibles. 

-Aquest tram finalitza al BOX (avga. Gandia amb Ausias March), lloc on 
s’arrepleguen les bicicletes per iniciar el tram de ciclisme. Es el 
denominat box, on es realitza la T1 (Transició 1), lloc de transició. 
 
-El temps màxim previst per a la finalització d’aquest tram es de 45’. Hora 
prevista de finalització les 17,15h. No obstant, aquest temps podrá ser 
menor en el cas que pase per aquell lloc el darrer dels participants. 
 
-El lloc de transició estarà perfectament delimitat i vigilat per membres 
del club local. Així evitem els robatoris de bicicletes i material esportiu al 
punt de transició. També estarà delimitades les zones d’eixida i entrada 
dels atletes. Tindrà moqueta i barres (boxes) per recolzar les bicicletes. 

 
2.2.-Circuït de bicicleta, 20 km (3 voltes) Hasta T2 (Box, avinguda Ausias 
March) 
 
El Punt d’Eixida es realitzarà des de la Zona de Transició descrit (boxes, 

avga. Gandia amb Ausias March, recercar La Bega, per anar per avgda. Alacant 
cap camí Vell del Cementiri fins zona de Box. A fi d’evitar maniobres perilloses, 
es realitzarà delimitació de carril de cursa a peu per als més retrassats de la 
carrera a peu i l’exida de bicicleta (cons, cinta, etc.) aquest tram es composa 
d’un circuït tancat a la circulació (oferint circulació alterna sense ficar en perill 
els participants de la prova), havent-hi de completar els atletes una distància 
total de 20 km (3 voltes) arribant el punt d’inici (Box per començar la T2). El 
temps màxim previst per al desenrrotllament d’ esta part de la prova serà de 1 
hora (encara que per experiència a la participació d’altres proves similars, es 
podrà minoritzar aquest temps). 
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El recorregut será semiurbà i es farà per les vies de la localitat: avgda. 
Gandia, La Bega, avga. L’Amet, avga. Alacant, Camí Vell del Cementiri. S’han de 
completar les 3 voltes. La darrera volta es dirigirán els duatletes cap al box, per 

deixar la bicicleta i iniciar el darrer segment de la prova (cursa a peu) de 2,5 km.  
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El problema que pot plantejar-se es que es tracta de lloc de pas de veïns 

que volen accedir a les seues propietats per treballar la terra. Aquests conten 
amb altres alternatives per accedir a les seues propietats. Es preveu que, per 
part de l’Ajuntament es publicite degudament al Consell Agrari Municipal. 

 A excepció dels extrems (lloc on per la dificultat i tallada de la circulació 
es suggereix que s’han d’ubicar agents de la Policia Local) En la resta de punts 
hi haurà voluntaris de aportats pel Club i altres Clubs de la localitat que els 
aportaran, junt amb alguna associació cívica. 

 

Alguns d’eixos punts poden oferir pas alternatiu (p.e. avga. Ausias March 
amb camí del Cemintiri) per recercar els conductors la Pista de Silla en totes les 
diereccions, no obstant, es eseguiran les directrius que en aquest aspecte ens 
instruïsquen des de l’Ajuntament. 

 

La duració d’aquest segment será d’aproximadament 1 hora (encara que 
sol ser més ràpid), causant d’aquest mode el mínim imprescindible transtorn 
per a la circulació rodada. L’horari previst (dissabte de vesprada) no ha de 
causar transtorns a la circulació, que sempre conta amb la possibilitat de fer 
desplaçaments per l’autovia de circunvalació i, en el cas d’accés a finques dels 
llauradors ho poden fer camins secundaris i principals, tots coneguts per ells. 

 

El Punt de Finalització T2 (segment ciclisme). Aquesta part de la prova 
finalitza en l’avga. Gandia amb Ausias March, lloc on es deixen les bicicletes i es 
dóna inici al darrer tram de la carrera a peu de 2,5 km. 

 

2.3.- Circuït de carrera a peu. Itinerari 2,5 km fins finalització prova  

El Punt d’Eixida, una vegada la bicicleta s’ha deixat al box será des de 
l’avga. Gandia per rodar i recercar la pla´ça del Trenet, Mercat Nou, passeig 
Albereda, Rambla de la Independència,  Lluís Vives, Jesusa Pertejo i per avgda. 
GAndia, rodar per recercar la Meta (fixada al punt d’eixida d ela prova, boxe i 
deixada de la bicicleta), on hi haurà un pont umflable d’eixida i d’arribada. 
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Aquest recorregut té 2,5 km i s’hauran de fer una sola  volta per completar la 
prova. 

 

 
 

2.4.-Elements comuns de tots els recorreguts i itineraris.  

-Per agilitzar la ubicació de voluntaris en els llocs, aquests serán trasdallats 

des dels punts més propers, donant temps a la resta de ser traslladats fins els 

punts més allunyats. 
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-Al llarg del recorregut a peu, voluntaris de la organització aniran amb la 

bicicleta (BTT), identificats, a fi de verificar el bon desenrrotllament de la 

prova. 

-També, exigeix la Federació 2 motocicletes per portar els jutges de carrera 

que controlaran la dsciplina esportiva.  

-La zona boxes estarà vigilada en tot moment per voluntaris del club 

organitzador. 

-Amb cinta de baliça es delimitaran els punts més conflictius, així com cartells 

de senyalització del recorreghut en color flúor.  

-Es donarà pas alternatiu al trànsit rodat per facilitar l’accés a les finques dels 

camperols. 

-Cap de carrera i tancament de carrera, es produirà de la forma 

reglamentariament prevista per a la celebración de proves i events esportius 

que discorren per la via pública amb efectius efectius de la Policia Local.  

-Necessitat de retirada dels vehicles de la via pública. Sols caldrà llevar 

turismes en els trams següents: avga. GANDIA (completa) i rambla de la 

Independència. S’haurà de senyalitzar reglamentariament d’acord amb la LSV 

i RGC vigent (48h d’antel·lació)  

-Vehicles estacionats a l’itinerari (passeig Albereda). Aquest hauran de ser 

informats degudament de la prova per la Policia Local i l’Ajuntament de Silla 

amb octavilles informatives col·locades al parabris dels turismes. L’orgnització, 

també ho informarà els vehicles estacionats. No obstant això, es sotmetem el 

criteri de la Policia Local en aquest punt 
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4.PARTICIPANTS. 

 
4.1.-Serveis dirigits els participants i atletes. 

 

-BOXES. La zona de box es una zona molt important en aquest tipus de 

prova. Amb ella es dóna visibilitat a les Transicions (canvis d’esport: de 

cursa a peu a la bici i de la bici a la cursa a peu) Aquesta quedarà 

emplaçada a l’avga. Gandia (front poliesportiu municipal) 

 
 

 

-VESTUARIS, SERVICIS I DUTXES S’utilitzaran els vestuaris y servicis del 

pavelló municipal d’esports de la localitat de Silla que es troba emplaçat 

en el poliesportiu municipal (avgda. GANDIA, s’adjunta plànol de 

situació). 

BOXES 

DUTXES, 

VESTURARIS 
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També al llarg de tota la zona de la Bega i zona industrial, tenint amb 

compte que els participats podrán aproximar-se amb bici al lloc d’inici de 

la prova, es podrá estacionar el vehicle. 

 

Avgda.El Palmar 

Zona La Bega 
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 6.-Reglament. 

 

DISTÀNCIES 

 
5 km cursa a peu + 20 km ciclisme + 2,5 km cursa a peu. 
 

REGLAMENT DE LA PROVA 
 
1.-Número de participants està limitat a 200 triatletes per aquesta prova.  
2.-La responsabilitat del control tècnic de la prova estarà a càrrec de la 
Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana.  
3.-L’organitzador de la prova es CLUB TRIATLÓ TRIAMICS SILLA. 
4.-No està permés anar a roda entre partiipants de diferent sexe.  
5.-Tots els participants hauran de dur els dorsals facilitats per poder participar-
hi, sense estar permés cap tipus de manipulació en aquests.  
6.-Es obligatori l’ús del casc per al circuït de ciclisme.  

Pavelló municipal. 

Dutxes. 
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7.-Es tracta d’una prova NO APTA PER A PARATRIATLETES.  
8.-En l’entrada de l’àrea de transició, es tndrà que presentar DNI o llicència 
federativa amb fotografia. No serà possible l’acreditació d’identitat per part 
d’altra persona.  
9.-Els participants es comprometen a respectar les normes de la competició, 
complir el reglament de la Federació Espanyola de Triatló i coneixer el circuït, 
així com la cura del medi ambient, no embrutar el circuït ab restes de gels, 
papers, etc. fora dels espais habilitats.  
10.-L’organitzador adeverteix els participants dels riscos derivats de la seua 
participació, els quals es compremeten a seguir la proposta de mesures de 
seguretat informades per l’organitzador, segons l’apartat específic del 
reglament d’aquesta competició.  
11.-Hi haurà temps de tall al segment de cursa a peu i T1 (35’) i al segment 
ciclista, tot aquell participant que arribe a la segona transició (prImer segment 
+ T2), en 90’ no se li permetrà seguir en la prova. 
12.-Consideracions específiques:  

12.1.-El participant. Haurà de revissar els circuïts, al menys l’entorn més pròxim 
a la zona de transició, per la presa en consideració de mesures pròpies de 
seguretat que haurà de tenir en la competició (velocitat recomanada, 
especialsmesures de precaució per desniells, curves, batxes, etc.)  
  
12.2.-L’organitzador disposarà el necessari per indicar les zones on es 
requerisquen eixes mesures de seguretat per part dels participants, bé en la 
reunió informativa anterior (si es produeix), bé publicant-ho al tauló oficial de 
la prova. 

 

CATEGORIES 
 
ABSOLUTS (MASCULÍ I FEMENÍ) 
CADETS (16 -17 anys)  
JUNIORS 18-19 anys  
SUB 23” 20-23 anys  
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VETERANS I 40-49 anys  
VETERANS II 50-59 anys  
VETERANS III 60 o més anys  
MILLORS CLUBS MASCULÍ I FEMENÍ 

 

LLOC DE CELEBRACIÓ  
 
1.-Eixida i meta en avga Gandia (front poliesportiu municipal) 
2.-Transició avga. Gandia (front poliesportiu municipal)  
3.-Avituallament en meta.  
4.-La zona de recepció, recollida de dorsals será a l’exterior del poliesportiu 
(llevat circumstàncies climatològiques); les dutxes al Poliesportiu de Silla, 
parquing a les rodalies.  
5.-Hi haurà servei de guardarroba i sanitaris (W.C.) 

INSCRIPCIÓ I XIPS 

 
1.-Es realitzaran de forma exclussiva a través de www.triatlocv.org, apartat 
“INSCRIPCIONES ON LINE”  
2.-El termini límit d’inscripció será el dia 05/02/2020, aquest dia inclòs, per 
rigurós ordre d’inscripció.  
3.-Preu inscripció: 
 

De l’1 de desembre de 2019 
fins al 31 de gener de 2020, les 
primeres 50 places, despres  

15,00€ Federats + 12,00€ llicència del dia 
no federats ( només 50 inscripcions)  
Resta de inscripcions : 20,00€ + 12,00€ 
llicència del dia no federats 
 

A partir de 1 de febrero fins el 
5 de febrero 

25,00€ Federats 
25,00€ + 12,00€ llicència del dia no 
federats  

TANCAMENT INSCRIPCIONS  05/02/2020 
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4.-Queda expressament prohibida la inscripció el mateix dia de la prova. 
5.-Les inscripcions s’abonaran per TPV de la federació.  
6.-La data límit de devolució inscripció serà el dia 05/02/2020.  
7.-La llista d’inscrits podrà consultar-se a la pàgina web de la federació: 
www.triatlocv.org  
8.-La recollida de xip es realitzarà el mateix dia de la prova. Tot participant que 
no dispose de xip groc en propietat (o que no el porte el dia de la prova), haurà 
d’abonar en la carpa de cronometratge 2,00€ en concepte de lloguer. També es 
pot adquirir a un preu de 20,00€. En tots dós casos es podrà abonar el mateix 
dia de la prova. El xip llogat haurà de ser tornat en finalitzar la prova. 
 
 
 

TROFEUS 

 
ABSOLUTS (MASCULÍ I FEMENÍ) 1er, 2º i 3er.  

CADETS (16 I 17 anys) - 1er, 2º i 3er. 

JUNIORS 18-19 anys - 1er, 2º i 3er. 

SUB 23” 20-23 anys - 1er, 2º i 3er. 

VETERANS I 40-49 anys - 1er, 2º i 3er. 

VETERANS II 50-59 anys - 1er, 2º i 3er. 

VETERANS III 60 o més anys - 1er, 2º i 3er. 

 

1er, 2on. i 3er (EQUIPS MASCULÍ I FEMENÍ)  

1er, 2on. i 3er. Local (MASCULÍ I FEMENÍ) 

 

HORARIS 
 
-De 15,00h. a 15,30h. Recollida de dorsal pavelló municipal.  

http://www.triatlocv.org/
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-Cheking boxes i control material: Entre les 15,30h i les 16,00h (fora d’aquestes 
hores el box restarà tancat.  
-Inici de la prova:  
a)Eixida masculina a les 16,30h.  
b)Eixida femenina a les 16,35h.  
-Finalització prova esportiva a les 18,30h.  
-A les 19,30h Lliurament de trofeus (o arribada del darrer participant) 

 

RECLAMACIONS I APEL·LACIONS 
 
Consultar procediment de reclamacions i apel·lacions en el Reglament de 
Competicions de Triatló vigents. 
 
 
 

MAPES I CROQUIS 

 

BOXES 
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CARRERA A PEU 1 (2,5 km x 2) 

 

 

 

 

CURSA A PEU VOLTA 1 
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CIRCUÏT CICLISME (20 km; 3 voltes)  

 

EIXIDA 

BOXES 
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CARRERA A PEU 2 (1 x 2,5 km) 
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LES ENTRADES I EIXIDES BOX ES PUBLICITARAN AL TAULÓ 

D’ANUNCIS DE LA PROVA 

 

 

SERVICIS ELS PARTICIPANTS 

META 
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BOXES, VESTUARIS, SERVICIS I DUTXES. S’utilitzaran els vestuaris y servicis del 
pavelló municipal d’esports de la localitat de Silla que es troba emplaçat en el 
poliesportiu municipal (avgda. GANDIA, s’adjunta plànol de situación). 

  
 
GUARDARROBA. Próxim a la zona de boxes. Al mateix lloc de recollida de 
dorsals hi haurà servei de guardarroba, per tal de deixar les motxiles dels 
participants. 

 
SERVEIS SANITARIS. L’ambulància i servicis sanitaris estaran emplaçats a la 
zona de boxes, amb facilitat per al trasllat al lloc de l’emergència i via d’eixida a 
hospital. 
 
-AVITUALLAMENT. Durant el transcurs de la prova els duatletes podrán 

recuperar a la zona de boxes, on estarà fixe un punt d’avituallament. 

DUTXES, 

VESTURARI 

BOXES 
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-ESTACIONAMIENT DE VEHÍCULS. S’ofereixen els següents llocs 
d’estacinament per a vehicles de triatletes que vinguen d’altres 
poblacions.  
 

 
 
OBSEQUIS. Tots els duatletes que participen a la prova tindran obsequi que 

l’organització posarà a la seua disposició en la borsa del corredor.  

 

9.-Informe Tècnic de la Federació Valenciana de Triatló 

(nou apartat jusificatiu de les presents modificacions). 
 Aportem a la present MODIFICACIÓ I de la MEMÒRIA TÈCNICA 
ESPORTIVA, informe de la Federació Valenciana de Triatló amb suplementàries 
mesures de seguretat (DOCUMENT Nº1, adjunt a la present). 


