2na. DUATLO POPULAR DE ROSSELLÓ
Data celebració: diumenge, dia 28 d’octubre.
Organitza: Ajuntament de Rosselló.
Comitè Esportiu Local.
Ekke Triatló Lleida.
Col·labora: Esbart Rossellonès. Secció Esportiva.
Membres de l’Organització:
Comitè Esportiu Local de l’ Ajuntament de Rosselló
President:
Josep Abad Fernàndez, Alcalde
Coordinador:
Joan Fontova, Regidor
Secretària Comitè:
Joana Pujol
Vocal executiu
Josep (Pepe) Mena.
Esbart Rossellonès:

Jaume Gorgues

Ekke Triatló

Oscar Ramon
Patrícia Aramburu

PRESENTACIÓ: Es tracta d’una nova edició de la Duatló
Popular de Rosselló, la segona. Feta amb pocs mitjans econòmics però
amb molta il·lusió i amb una alta dosis de professionalitat aportada per
els atletes del club Ekke Triatló Lleida.
S’ha intentat fer un circuit atractiu, tan per al novells com pels
més avançats. Cobertura, zona urbana i l’extraradi de la població.
La cursa consta de tres circuits organitzats de la següent manera:
primer tram, de 6 Qm a peu. Segon tram de 20 Qm de BTT per
l’extraradi i un tercer tram de 3 Qm a peu per l’interior del casc urbá.
Per el seu recorregut, 29 Qm es tracta d’una prova d’atletisme
qualificada de dura. Caldrà que el atletes participants estiguin en una
bona forma física per poder arribar a la meta.
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PARTICIPANS: Se’n esperen uns 200 participants, dones i
homes. El número de participants s’ha calculat a la vista de les
inscripcions. Última comprovació, el passat, dilluns dia 22.
La concentració de participants, sortida i arribada, tindrà lloc a la
Avinguda Guillem de Rosselló.
HORARIS: Concentració dels atletes i recollida de dorsals a
partir de les 8,00 hores, al costat de la zona de boxes. Sortida a les
10,00 hores. Arribada i tancament de meta a les 13,00 hores.
Entrega de trofeus, a les 13,30 hores.
VOLUNTARIS DISTRIBUITS PER EL CIRCUIT: S’han inscrit uns
50 voluntaris pel seguiment de la cursa, equipats amb el seus
corresponents petos identificatius. També el Agents Locals vetllaran
per orientar el trànsit urbà i col·laboraran amb el vehicle municipal per
assistir a qui es lesioni, traslladant‐los a l’ambulància medicalitzada.








AUTORITATS CONVIDADES PER A LA ENTREGA DE TROFEUS:
Senyor Joaquim Perisé,
Representat Territorial de la
Secretaria General de l’ Esport de la Generalitat de Catalunya, a
Lleida.
Senyor Antoni Fo, en representació de la Diputació de Lleida.
Coordinador de la Taula Assessora de l’Esport Lleidatà.
Senyor Jaume Revès, Vicepresident del Consell Comarcal del
Segrià i Alcalde de Sarroca.
Senyor Josep Maria Roy, Responsable d’organització de la Taula
Assessora de l’ Esport Català.
Senyor Josep Remón Vidal, President del Consell Esportiu del
Segrià.
Senyor Miquel Padilla, Regidor de l’ Ajuntament de Lleida per
CiU, i Diputat a la Diputació de Lleida.
Senyor Paco Cerdà, Regidor de l’ Ajuntament de Lleida per CiU.

Tots ells, juntament amb el nostre Alcalde senyor Josep Abad, seran els
encarregats de l’entrega de trofeus als guanyador en les diferents
categories.
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MEGAFONIA: L’acte serà presentat per la Sra. Pili Garcia,
locutora i coordinadora de emun FM radio.
casal.

ANIMACIÓ: Per les nenes i els nens tindrem un castell inflable al

Per tots els corredors i participants, botifarrada final amb bosses
de regals. Sorteig d’unes NEWTON, gentilesa de ULTRA Lleida.
Per a mes informació, entreu a Internet, a la pàgina de l’Ajuntament de
Rosselló, www.rossello.cat o clubtriatlolleida.blogspot.com.es
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