
 

II DUATLÓ POPULAR D’ARBÚCIES 
 

 
DATA DE LA PROVA 

 
Diumenge dia 9 de març 

TIPUS DE CURSA Duatló (corre, bici, corre) 
DISTÀNCIA Sènior: 5 – 15 – 2,5 km. aprox   

Infantil: 1,5 – 5 – 1,5 km. aprox. (fins als 10 anys)                 

HORARI • A partir de 2/4 de nou del mati recollida de 
dorsals i inscripcions. 

• A 2/4 de 10 sortida duathló sènior 
• A ¾ de 10 sortida duathló infantil 

POBLACIÓ Arbúcies  
TELÈFON D’INFORMACIÓ 972861802 de 16 a 21 hores de dilluns a divendres i 

dissabtes de 10 a 12 del matí. 
WEB INFORMACIÓ www.arbucies.cat/ca/esports  
CURSA INFANTIL Si, fins a 10 anys 
INSCRIPCIONS Anticipada: 

• Podeu treure la butlleta d’inscripció a la nostra 
web. 

• Ha de constar-hi: nom i cognom, adreça, DNI, 
població, CP, telèfon, a/email, signatura (-18 
anys signatura dels pares) 

• Podeu fer les inscripcions al pavelló d’esports de 
Can Pons o bé mitjançant un ingrés bancari al 
compte: 2100-0045-86-0200176196 de “la 
Caixa” i enviar fax al: 972861877 amb el full 
d’inscripció i el comprovant del banc. 

Al mateix dia: 
• Una hora abans de començar la cursa 

PREU: Cursa sènior: 5 € abans del dia 6 de març 
                      7 € el mateix dia de la prova 
                              
Cursa infantil: 2 € abans del dia 16 de març 
                        4 € el mateix dia 

• inclou assegurança 
• 2€ adults i 1€ menors amb el Carnet d’Activitat Física 

d’Arbúcies 
• 3€ treballadors de les empreses col·laboradores 
 

PRESENTACIÓ Aquesta duatló de muntanya, no neix amb la intenció 
de ser competitiva, però aquest fet no la fa menys 
exigent. 
Aquesta cursa recorre zona del preparc i parc natural 
del Montseny amb un entorn incomparable. Al final de 
la cursa hi haurà una botifarrada i un record per a tots 
els participants. 



 

REGLAMENT • La cursa està oberta a tothom qui accepti el 
reglament. 

• S’organitzen dues curses:  
     L’infantil: 1,5 – 5 – 1,5 km. aprox. (fins als 10 anys)       

          La sènior: 5 – 15 – 2,5 km. aprox. 
• El lloc de sortida i d’arribada serà a la zona 

esportiva de Can Pons, al costat del Pavelló. 
• Hora de sortida: els sèniors a les 9,30 i la 

infantils les 9,45. 
• Hi haurà avituallament durant les transicions i a 

l’arribada. 
• És obligatori l’ús del casc en BTT. 
• És obligatori portar el dorsal ben visible tant en 

BTT com a peu. 
• Està totalment prohibit anar sobre la BTT dins 

la zona de transició. 
• Les decisions de l’organització sobre les 

reclamacions seran inapel·lables. 
• L’organització declina tota responsabilitat pel 

que fa a accidents o altres perjudicis que la 
participació a la cursa pugui comportar als 
inscrits, abans, durant o després de la cursa. 
Així com els que puguin ocasionar els 
participants a tercers. 

• La cursa està degudament marcada i 
autoritzada, transcorre principalment per 
camins i corriols de terra. 

• Hi haurà servei de dutxes i rentat de BTT. 
• Les classificacions es publicaran en la pàgina 

web municipal: www.arbucies.cat/ca/esports. 
La cursa es considera tancada 3 hores després 
de la sortida. Continuar en cursa després de 
superar aquest temps es farà sota la seva 
responsabilitat. 

• L’organització es reserva el dret de decidir sobre 
situacions imprevistes que no quedin reflectides 
en aquest reglament. 

• El nombre màxim de participants en aquesta 
segona edició de la duathló serà de  200. 

 


