
CADERNO DE PROVA 

 



PROGRAMA 

Domingo, 12 setembro, 2021 

08h00 Abertura do Secretariado (todas as provas) Clube Náutico da Lagoa 
Triatlo Jovem 

08h15 Colocação do material e verificação técnica Clube Náutico da Lagoa 

08h45 Reunião Técnica com os atletas Área de Transição 

09h00 Partida- Triatlo Jovem* Portinho São Pedro 

10h00 Hora Limite - Triatlo Jovem Clube Náutico da Lagoa 

10h20 Entrega dos prémios – Triatlo Jovem Zona Meta Clube Náutico 

* A Partida do Triatlo Jovem será dada dentro de água frente à rampa do Portinho de São Pedro.  

Triatlo / Duatlo / Estafetas 

10h00 Colocação do material e verificação técnica Clube Náutico da Lagoa 

10h45 Reunião Técnica com os atletas Área de Transição 

11h00 Partida* Portinho São Pedro 

12h30 Hora Limite  Clube Náutico da Lagoa 

12h40 Entrega dos prémios  Zona Meta Clube Náutico 

* A Partida da prova Estafetas/Triatlo será dada dentro de água frente à rampa do Portinho de São Pedro. A Partida 

da prova Duatlo será dada no portico de meta. Ao sinal sonoro partem as 2 provas ao mesmo tempo.  

10h15 Encerramento do Secretariado Clube Náutico da Lagoa 
 

ORGANIGRAMA 

Organização: Clube Açoriano de Triatlo, Trail e Turismo - CATTT 

Delegado Técnico: Luís Onça (CATTT) 

Árbitro Chefe: Mauro Gouveia  

 

DISTÂNCIA E VOLTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triatlo/Estafetas 

Todos os escalões 
Natação - 500 m (1 volta) 
Ciclismo - 12 km (1 volta) 

Corrida – 3200 m (2 voltas) 

Duatlo 

Todos os escalões 
Corrida – 1600 m (1 volta) 
Ciclismo - 12 km (1 volta) 

Corrida – 3200 m (2 voltas) 

Triatlo Jovem 

12/13 anos (nascidos em 2008 e 2009) 
Natação – 250m (1 volta) 

Ciclismo – 7k (1 volta) 
Corrida – 1200 m (1 volta) 

14/15 anos (nascidos em 2006 e 2007) 
Natação – 250m (1 volta) 

Ciclismo – 7k (1 volta) 
Corrida – 1600 m (1 volta) 

16/17 anos (nascidos em 2004 e 2005) 
Natação – 250m (1 volta) 

Ciclismo – 7k (1 volta) 
Corrida – 2000 m (2 volta) 



PERCURSOS 

Percurso Natação 

 

        Entrada e saida – Percurso Natação (rampa do Portinho junto ao Clube Náutico da Lagoa) 

A partida da natação será dada dentro de água. A área de prova tem algumas “baixas” que a organização tentará 

contornar. A saida da água será pela rampa.  

Dada a temperatura da água não será autorizada a utilização de fatos isotérmicos de natação.  

 

Percurso Corrida 

 

             Direção do percurso Corrida 

      Ponto de Retorno 

      Abastecimento líquido 

A marcação será feita com placas amarelas. 

A circulação do Passeio Maritimo estará fechada e reservada à prova.  

 



Percurso BTT 

 

Verde – percurso BTT Triatlo Jovem 

Vermelho – Percurso BTT Triatlo / Estafetas / Duatlo 

              Direção do Percurso BTT 

        Área de Transição 

        Polícia Segurança Publica 

O percurso de BTT decorre em estradas e caminhos. O trânsito não está fechado é apenas condicionado em alguns 

locais pela PSP e o atleta deve respeitar as regras de transito e circular com toda a precaução. O percurso ficará 

marcado no dia 10 setembro (sexta-feira) e dia 11 sábado) os atletas podem fazer o reconhecimento do percurso.  

Obrigatório uso de BTT. A marcação será feita com placas cor-de-rosa e fitas brancas. 



Área de Transição 

 

               Clube Náutico da Lagoa (Secretariado) 

                Meta 

               Área de Transição 

               “Monta”  

               “Desmonta” 

                Banhos (balneários do Campo Futebol “Operário”) 

         Retorno da corrida 

Outros detalhes da corrida serão abordados na Reunião Técnica, antes da partida.  

 

 

 

 



SACO ATLETA (entregue no secretariado) 

- Peitoral (devolver no check-out) 

- Touca numerada 

- T-shirt 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

- Haverá cronometragem do tempo final e dos percursos na passagem na área de transição (não há tempos de 

transição). 

- O track GPX do percurso de BTT está no site, é aconselhávelque o atleta o utilize.  

- Na zona de retorno da corrida (mais perto da meta) haverá abastecimento líquido (água).  

- Na área de transição apenas podem estar os itens da prova, outros bens pessoais podem ser guardados junto ao 

secretariado. A organização não se responsabiliza por estes.  

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

- A touca de natação apenas pode ser retirada na área de transição.  

- Obrigatório uso de Bicicleta Todo-o-Terreno (BTT) 

- O capacete deve ser afivelado antes de retirar a bicicleta. 

- O peitoral, no percurso de bicicleta, é colocado visivel atrás (atenção para não ficar dobrado!!!) 

- Na transição da bicicleta para a corrida o material do atleta deve ser colocado na caixa pessoal.  

- As placas de “Monta” e “Desmonta” têm que ser respeitadas. 

- Nas ultrapassagens o atleta que vai ultrapassar deve assinalar a sua presença com antecedência. 

- Recomenda-se na BTT toda a prudência, nomeadamente nas zonas urbanas, passadeiras e rotundas. 

- O peitoral, no percurso de corrida, é colocado visivel à frente. 

- O Check-out só pode ser realizado sob autorização dos árbitros e no final da prova. 

- O tri atleta deve conhecer o regulamento da prova e o Regulamento Técnico da FTP. Poderão ser atribuidas 

penalizações. 

- Autorizado o uso de avanços na parte terminar do volante. Não está autorizado o uso de extensores centrais do 

volante.  

 

PLANO COVID 

- É obrigatório o uso de máscara nas zonas de corrida – Secretariado, Área de Transição, Zona de Meta – antes e depois 

da prova. 

- Haverá, no secretariado, gel desinfetante.  

 

A ORGANIZAÇÃO DO IV TRIATLO “TRILHOS DA LAGOA” 


