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BUTLLETÍ 2 D’ORGANITZACIÓ DE TRIATLÓ 2017 
 

CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESPORT UNIVERSITARI  
ESPORTS INDIVIDUALS 

 
 
1. UNIVERSITAT 
ORGANITZADORA UVEG 

 
Adreça MENÉNDEZ Y PELAYO, 19, 46010 VALÈNCIA 
Telèfons 963864845 
Fax  
Adreça electrònica Servicio.educacio.fisica@uv.es 
Nom de les persones responsables  
directament de la competició 

Valero Blasco 
Ramon Cortes   

 
 
2. DADES DE REALITZACIÓ DIUMENGE 9 d’ABRIL DE 2017 

 
 
3. INSCRIPCIONS 
Data límit d'inscripció 10 dies abans,  

Adreça per a formalitzar la inscripció 

Formulari enviarem formulari específic, donat que el 
cronnometratge es farà càrrec la federació.  
Segons acords en el ple de cadu la Universitat 
organitzadora es farà càrrec econòmicament fins un 
màxim  de 8 participants per universitat. A partir de 
eixa quantitat es la pròpia universitat qui es farà 
càrrec. La inscripció per aquesta prova serà de 25€. 
La mateixa inclou un borsa per a l’estudiant.  
La competició complirà amb els requisits que fica el 
reglament de Triatló per al CADU 2015/2017. 

 
 
4. CONTROL D'ACREDITACIONS 
Data de control de documentació i 
acreditacions 

8’00h.-9’00h. Carpa a la platja de Gandia carpa 
Universitat de València.  

Lloc on es realitzen les acreditacions Platja de Gandia 

Documentació que cal presentar Full d’inscripció signat per el responsable de cada 
Universitat. 

 
 
5. REUNIÓ TÈCNICA 
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Lloc  
En principi no farem, però estarem en la carpa per 
informar als tècnics de les universitats qualsevol 
dubte que tinguen.  

Hora de la reunió  
 
 
6. COMPETICIÓ I HORARIS 
Lloc  Platja Gandia 

Distribució horària 

Apertura de boxes universitaris: 8’15-9’15h.  
Tancament de boxes: 9’30h.  
Eixida Femenina universitària 11’00h. 
Eixida Masculina  universitària 11’45h. 

Competició 

Eixida expressa per a la competició universitària. 
XIPS: quan feu la inscripció informeu de quants 
esportistes de les vostres univesitats no tenen 
Xip electrònic. Caldrà demanar-los a 
l’organització.  
Segurament caldrà competir amb neopreno al 
segment d’aigua.  

 
 
7. ARBITRATGES 
Característiques  Federació de Triatló de la CV Nombre 

 
 
8. CLASSIFICACIONS I TROFEUS 
Horari de lliurament de trofeus El mes prompte que es puga. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS  
Nom de la instal·lació  
Descripció de la instal·lació de joc  

Adreça 
http://www.trigandia.es/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=118&It
emid=234 

Situació dels vestuaris Piscina del Grao de Gandia. 15’ caminant del lloc on 
es farà la competició.  

Avituallament Borsa de l’esportista 
 
 
10. ASSISTÈNCIA MÈDICA  

Descripció    Disposarem de ambulància medicalitzada amb 
infermer/a i metge.  



 

Data Butlletí : 01/02/2017       

 

 
 
11. SERVEI DE MENJADOR I ALLOTJAMENT 
Lloc, adreça i telèfons per a fer les 
reserves 

No precedeix, però en la localitat hi ha moltes 
possibilitats en cas de ser necessari. 

Distància al lloc de competició 1’ aprox.  

Altres dades d'interès  

 


