
COMUNICAT TÈCNIC 

XV DUATLÓ-CROSS VILA-SECA / 23 Febrer 2020 

 

Benvolguts, 

Us recordem informació per a la cursa de diumenge: 

 RECOLLIDA DE DORSALS 

o Tots els dorsals s’entreguen de 9.00 a 10.30h del matí a Secretaria de 

Cursa a dins la Torre a la zona de la cursa. 

o Per recollir el dorsal cal presentar el DNI o document acreditatiu 

personal. 

o Si no heu pagat assegurança temporal, cal que acrediteu que esteu 

federats en alguna de les Llicències vàlides (FEEC C, D o E / Triatló) 

durant l’any 2020. Es pot ensenyar la targeta física o bé una foto al 

telèfon que es vegi nom-dni i llicència. En cas de no presentar llicència, 

es cobraran 5€ en concepte d’Assegurança Temporal.  

o Si voleu recollir el dorsal d’un company, haureu de presentar dni 

(original, fotocopia o foto) i llicència federativa en cas que la tingui. 

o Secretaria de Cursa deixarà d’entregar dorsals a les 10.30h 

o Recordeu que a les 10.45h es tancarà l’accés en vehicle al Parc de la 

Torre en Dolça. Es podrà deixar el vehicle fora del recinte i entrar a peu 

amb precaució. 

o Pels acompanyants que estiguin a la zona de meta, és molt important 

que no creuin a la zona de boxes, donat que poden ser atropellats per 

les bicicletes ja que en aquell espai circulen a alta velocitat. Igualment si 

porteu infants teniu-los controlats. En cas que els acompanyants portin 

animals (gossos) cal que vagin lligats en tot moment i preferiblement 

amb morrió. 

 BOXES 

o Els obrirem a les 9h. Un cop acabeu la cursa, els boxes restaran tancats 

fins que el darrer participant no hagi acabat el tram de BTT. 

 REVISAR LA WEB 

o Recordeu Revisar el web per tenir present el programa, recorreguts i 

normativa.  

o També podeu trobar fàcilment com arribar a la cursa i el mapa de les 

dutxes. 

 RECORREGUT 



o El recorregut de BTT s’ha modificat respecte altres anys. S’ha creat un 

circuit de 5km i es donen 3 voltes. Total 15km. 

o Atenció quan us apropeu a la Torre que és el lloc a on gireu a la dreta 

per començar una nova volta o bé aneu a meta al tercer cop que passeu 

pel lloc.  

o Al final del sector 2 (BTT) a l’anar a boxes, us podeu creuar amb els 

corredors que estan acabant la cursa a peu i entrant a meta. En cas de 

coincidència, el corredor a peu tindrà preferència.  

o Com que es preveu bon temps i fa dies que no plou, el terreny està sec. 

 

 RELLEUS 

o Els equips de relleus tenen dorsals vermells i un xip de peu a posar en 

cinta portaxips de neoprè. Recordeu que cal portar-ne una per equip. 

Qui no en tingui podrà adquirir-ne una a secretaria de cursa per 3€. 

o El testimoni a passar entre relleus serà el xip. La zona de canvi estarà 

abans de cada entrada a boxes (carpa), de manera que a boxes només 

podrà entrar el corredor en cursa. En el segon relleu, el corredor que 

relleva haurà d’entrar a boxes amb la BTT i deixar-la al lloc per poder 

continuar. 

o El corredor rellevat no podrà entrar a boxes, però tindrà llibertat per 

moure’s per la zona. A meta podreu entrar els dos corredors. 

  

 FOTOGRAFIES CURSA: 

¡Ha llegado el momento de sonreír a la cámara! 

Somos el equipo de Yourbarrel.net y estaremos presentes durante toda la 

carrera realizando las mejores fotos para que te puedas llevar el mejor 

recuerdo de esta emblemática carrera. 

Aquí tienes el enlace de nuestra web donde podrás acceder a las fotografías. 

Estarán disponibles entre 12 y 24 horas una vez acabe el evento: 
https://www.yourbarrel.net/es-s/profile/events/30?utm_source=naturetime&utm_medium=email&utm_name=event_presentation  

Síguenos en Instagram y te avisaremos: 

https://www.instagram.com/yourbarrel 

 

No olvides tener el dorsal siempre visible en la parte delantera y recuérdalo 

bien para que puedas encontrar todas tus fotos rápidamente usando nuestros 

filtros. Cualquier consulta puedes enviar un email a info@yourbarrel.net o 

hablar con un agente en el chat de ayuda de la web. 

 

¡Gracias a la presencia de Yourbarrel.net tendrás más fotos que nunca! 

 

 

https://www.yourbarrel.net/es-s/profile/events/30?utm_source=naturetime&utm_medium=email&utm_name=event_presentation


 BOTIFARRADA 

o A meta tindreu una botifarrada. Accediu a ella amb el dorsal i tindrem 

tiquets de venda (a secretaria) a 5€ per si algun acompanyant en vol: 

botifarra + pa + beguda + postre 

 

 

Bona Cursa a tots!! 

Naturetime Team 

 

 


