Evento 24
2017 | 2018

CNU Duatlo
feminino e masculino

Organização

INFO atualizada a

8-jan-2018

1 Cronograma

1
2
3

Rio Maior

03 de fevereiro de 2018

Oficiais (delegados, treinadores, etc)
Data limite
Custo
5,00 €
15,00 €
25,00 €

24-01-2018
01-02-2018
03-02-2018

Atletas

Tipo
(R.P.O.-3.09.02)

Data limite

Custo

1
2

24-01-2018
01-02-2018

15,00 €
35,00 €

Inscrição no
evento

Tipo
(R.P.O.-3.09.02)

Data

Inscrição
por prova

CNU

Local

Depois de terminado o 1º prazo (tipo 1), as inscrições do tipo 2 estão sujeitas a aprovação por parte da FADU. Devem os clubes
confirmar se participação dos seus agentes foi autorizada. (RPO artigo 3.09.02). A inscrição de novos atletas após o final das
inscrições Tipo 2 apenas é permitida em modalidades coletivas

2 Informações úteis
2.1

Alimentação, Alojamento e contactos C.O.
Informações relativas a alimentação, alojamento, bem como os contactos das Comissões Organizadoras podem ser
encontrados no Portal FADU no respetivo evento e são da responsabilidade destas.

2.2

Localização
A localização das instalações desportivas dos eventos, podem igualmente ser encontradas no Portal FADU no respetivo
evento.

2.3

Horários
Acreditação
Início Check in *
Fim Check in
Inicio da Prova
Final Prova (previsão)

12h30 - 13h30
12h30
13h40
14h00
18h00

Obrigatoriamente todos os atletas terão
de se apresentar devidamente equipados

* Verificação técnica e colocação do material no Parque de Transição para ambas.
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2.4

Percurso - (http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/wp-content/uploads/2017/11/Percursos-CNClubes2018.pdf)
1ª corrida
Ciclismo
2ª corrida

2.5

2.6

FADU_1718_E24_InfoA_DUATLO

5,102m (2 voltas)
18,697m (2 voltas)
2,392m (1 volta)

Aluguer de dorsal e chip de prova - Caução
Os atletas que não tenham chip próprio no dia de prova terão de alugar chip no
secretariado, pelo valor de 2,5€. Será ainda necessária a apresentação de uma caução de 20€, a ser
devolvida no final da prova, após o Check-Out, mediante a devolução do respetivo chip, no
Secretariado.
Informações complementares - Regulamento
Pode consultar mais informações sobre o regulamento do evento em:
http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/wp-content/uploads/2017/11/Regulamento_V_Duatlo_de_RioMaior_03_Fev_2018.pdf
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