
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PRESENTACIÓ  
 

Els pròxims 10 i 11 de juny 2023 a la població d’Amposta (Tarragona) tindrà lloc la Vª edició del 

TRIATLÓ D’AMPOSTA sota les següents distàncies: 

 

DATA  MODALITAT  NATACIÓ  CICLISME  CURSA PEU  

Dissabte 10 de juny 
SHORT 950m  56 km 10 km  

HALF 1.900  86 km  20 km  

Diumenge 11 de juny 
SPRINT  750m  20 km  4,6 km  

OLÍMPIC  1.500  40 km  10 km  

 

Aquest Triatló té com a centre neuràlgic la localitat d’AMPOSTA, que pertany a la província de 

Tarragona, capital de la comarca del Montsià, la més meridional de Catalunya, situada a 8 metres 

d’altitud a la vora del riu Ebre, amb una població de més de 20.000 habitants.   

 

La prova s’ubica a la zona del Delta de l’Ebre, de cara al riu per on transcórrer el seu tram de 

natació, que el seu pas per la localitat d’Amposta baixa amb molta tranquil·litat, sent una zona 

especialitzada d’entrenament pels amants del rem.  En el seu tram de bicicleta els participants 

gaudiran de les boniques i tranquil·les carreteres amples i totalment planes de la zona envoltades 

dels terrenys d’arrossars. Finalment, els triatletes hauran de fer el trajecte del tram de la cursa 

peu creuant un pont romà, passant pel mig del Parc de Xiribecs, corrent per la vora del riu i 

finalitzant la prova en el centre neuràlgic de la localitat a la plaça de Berenguer IV, on els 

participants rebran l’escalf i el suport de tots els assistents i curiosos. Un emplaçament molt 

especial i bonic que fa que aquesta prova es disputi en un marc incomparable.  



 

UBICACIONS 

   
 

 

ZONA DE META  
Plaça Berenguer IV  

s Google Map  

PÀRQUING GRATUÏT  
Google Map s  

c/ Madrid, 24  -  Amposta  

 
 

 

AJUNTAMENT  

BOXES  
Google Map s  

PONT NOU  

CURSA PEU  

CICLISME  

MERCAT  

 
 

–   
s  

ENTREGA DE DORSALS I BRIEFING 

DUTXES I VESTUARIS 

Google Maps 

https://goo.gl/maps/ERnLRpoUMeM2
https://goo.gl/maps/ERnLRpoUMeM2
https://goo.gl/maps/H923BDVSMzS2
https://goo.gl/maps/H923BDVSMzS2
https://goo.gl/maps/FchaCXwSVYH2
https://goo.gl/maps/FchaCXwSVYH2
https://goo.gl/maps/MsHavUBNSoq
https://www.google.com/maps/place/40.706226,0.584339/data=!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d40.7062265!4d0.5843387?utm_source=mstt_1&entry=gps


 

 
 
 

PROGRAMA 
 

DIVENDRES 9 DE JUNY DE 2023 

Horaris  Activitat Lloc  

18:00 – 20:00   Entrega de dorsals Pavelló 3 - MAPA 

19:30  Reunió tècnica Half & Short Pavelló 3 - MAPA 

 

DISSABTE 10 DE JUNY DE 2023 

Horaris  Activitat     

 

Lloc  

06:30 – 07:15           Check In Half    Boxes (Passeig del riu) -MAPA 

07:15 – 08:00           Check In Short Boxes (Passeig del riu) -MAPA 

08:00                          Sortida Triatló Half  

09:00                          Sortida Triatló Short  

12:30 – 14:30  Check Out (Retirada de Material)  Boxes  

13:00  Lliurement de premis    Meta (Plaça de Berenguer IV) -MAPA 

16:00 – 19:00            Entrega de dorsals   Pavelló 3 - MAPA 

18:00                          Reunió técnica Sprint & Olímpic Pavelló 3 - MAPA 

 

DIUMENGE 11 DE JUNY DE 2023 

 

Horaris  Activitat     

 

Lloc  

07:30 – 08:15            Check In Olímpic Boxes (Passeig del riu) -MAPA 

08 :15 – 09 :00  Check In Sprint Boxes (Passeig del riu) -MAPA 

09:00                          Sortida Triatló Olímpic  

09:45                          Sortida Triatló Sprint  

11:30 – 13:30  Check Out (Retirada de Material)  Boxes (Passeig del riu)   

12:00  Lliurement de premis    Meta (Plaça de Berenguer IV) -MAPA 

https://maps.app.goo.gl/B4ge3oZpuv5mWewTA
https://maps.app.goo.gl/B4ge3oZpuv5mWewTA
https://goo.gl/maps/4Bibts4mP2z
https://goo.gl/maps/4Bibts4mP2z
https://goo.gl/maps/dReB6BG14X72
https://maps.app.goo.gl/B4ge3oZpuv5mWewTA
https://maps.app.goo.gl/B4ge3oZpuv5mWewTA
https://goo.gl/maps/4Bibts4mP2z
https://goo.gl/maps/4Bibts4mP2z
https://goo.gl/maps/dReB6BG14X72


 

 
 
 

CHECK IN 
• El Check In és l’accés dels participants a la Zona de Boxes (Àrea de transició) on els jutges 

realitzen el control i verifiquen el material de cada triatleta.  

 

• QUAN ?  Short i Half – Dissabte de 06:30 a 08:00h  

                           Sprint i Olímpic – Diumenge de 07:30 a 09:00h  

 

• ON ?  Àrea de transició – Boxes (ubicat en el passeig del Riu)  

 

• Cada participant ha de realitzar el seu propi Check in, en cap cas ho pot fer un company o un 

altre participant.  

• A la següent pàgina t’especifiquem el material amb el qual has d’accedir al Check IN  

 

CHECK OUT 
• El Check out és la retirada del material de cada participant de la Zona de Boxes (Àrea de 

transició) on el personal de seguretat controla que cada triatleta s’emporti el seu material.  

 

• QUAN ?  Short i Half – Dissabte de 12:30 a 14:30h  

                            Sprint i Olímpic – Diumenge de 11:30 a 13:30h  

 

• ON ?  Àrea de transició – Boxes (ubicat en el passeig del Riu)  

 

• Cada participant ha de realitzar el seu propi Check out, en cap cas ho pot fer un company o un 

altre participant.  

• Al retirar el material has de portar tot el teu material sense haver perdut els dorsals que 

acrediten la bici, casc i dorsal de la cursa per facilitar el seu control.   

• IMPORTANT: En el cas de perdre el dorsal hauràs de portar el teu DNI i/o Passaport per 

acreditar-te. 



 

 
 
 

MATERIAL I BOXES 
• Material necessari per la prova i pel Check IN:  

 

➢ Xip amb velcro, col·locat en el turmell (S’entrega en el CHECK IN)  

➢ Dorsal amb cinta porta dorsal o imperdibles  

➢ Roba i calçat (Només la que utilitzaràs durant la prova) 

➢ Bicicleta amb l’adhesiu en la tija del seient  

➢ Casc de bici amb l’adhesiu  

 

• A la zona de Boxes NOMÉS es pot accedir exclusivament amb el material que utilitzaràs durant 

la competició. La resta de material ha de deixar-se en una motxilla en el guarda-roba amb 

l’adhesiu que se t’ha entregat en la recollida de dorsals.  

• IMPORTANT:   

• El dorsal i xip de la Federació catalana de Triatló NO SÓN VÀLIDS per aquesta prova  

 

 

 

 

El xip ha d’anar col·locat en el 
turmell durant tota la prova  
 

 
      
 
   

El dorsal adhesiu de la bici ha  
d’anar  enganxat a la tija del seient  

El dorsal adhesiu del casc ha d’anar  
enganxat a la part frontal del casc  

En la Modalitat Es print i  Olímpica  
estar  prohibit  portar  
acoblaments, en el  Half i  short  
estar permès  

Estar prohibit nedar amb el 

dorsal. A la bici has de portar-

lo a la part posterior 

(opcional) i a la cursa peu a la 

part davantera (obligatori) 

 



 

   
 

NATACIÓ – Sprint i Olímpic 

SPRINT 750m (1 volta de 450m + tram final)   OLÍMPIC 1.500m (2 voltes de 600m + tram final)  
 

 



 

   
 

NATACIÓ – Half i Short 

SHORT 950m (1 volta de 650m + tram final)    HALF 1.900m(2 voltes de 800m + tram final  ) 

 

 

 



 

   
 

ZONA DE TRANSICIÓ 1 – Natació + Ciclisme 

 

 

  

BOXES 

 

INICI CICLISME 
 

Línia de muntatge 
 

FINAL CICLISME 

 

Línia de desmuntatge 

 

FINAL NATACIÓ 

 

Sortida de l’aigua 

 



 

   
 

CICLISME 

SPRINT 20 km (1 Volta)    OLÍMPIC 40 km (2 voltes de 20 km)    

ITINERARI: Passeig del Riu – c/ Sagunt – Gir a l’esquerra – Av. Sant Jaume (TV-3405) – Gir a la dreta – Ctra. TV-3408 (direcció Sant Carles de la Ràpita)  

– Punt de gir i retorn en el punt km. 9,3 de la Ctra. TV-3408 – Ctra. TV-3408 (direcció Amposta) – Punt d’inici 2ª Volta (PK 0,6 de la TV-3408 – Gasolinera 

Montsià) – Gir a l’esquerra – TV-3405 – Gir a la dreta – c/ Francesc Riocabo – FINAL CICLISME.  

IMPORTANT:  Circular sempre per la dreta de la calçada, en cap cas creuar la línia central de la calçada. 

 

 

 

 

 

TRACK WIKILOC 

 

BOXES  

INICI  –  FINAL  CICLISME  
PUNT DE RETORN  

PUNT DE GIR  

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/triatlo-amposta-sprint-i-olimpic-tram-ciclisme-22199718


 

   
 

PUNT IMPORTANT CICLISME – SPRINT I OLÍMPIC  
Inici de voltes 

 

  



 

   
 

CICLISME 
SHORT 56 km (2 voltes)   HALF 86 km (2 voltes de 43 km)    

ITINERARI: TV-3405 – TV-3408 – TV-3406 – TV-3405 (Direcció Eucaliptus) – TV-3405 (Direcció Amposta) – Final ciclisme o inici 2ª volta  

IMPORTANT:  Circular sempre per la dreta de la calçada, en cap cas creuar la línia central de la calçada.   

TRACK WIKILOC 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

TV - 3408  

TV - 3405  

TV - 3406  

TV - 3405  

SANT CARLES   
DE LA RÀPITA  

TV - 3406  

INICI  –  
FINAL  

 

AVITUALLAMENT  

P.KM. 8,4   
P.KM. 51,4  

P.KM. 0,6  
P.KM.  43   
P.KM.  86  

P.KM.  18   
P.KM.  61  

P.KM.  5 32 ,  
P.KM.  , 75 5  

P.KM.  25   
P.KM.  68  

TV - 3405  

SHORT – DIRECCIÓ AMPOSTA 

HALF – DIRECCIÓ L’EUCALIPTUS 

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/triatlo-amposta-ciclisme-half-i-short-43-km-22199619


 

   
 

PUNT IMPORTANT CICLISME – HALF I SHORT  
Inici de voltes i entrada al circuit  

 

  

 

INICI  CICLISME  

FINAL CICLISME  

BOXES  

INICI  -  FINAL  
VOLTES  

TRAM D’ENLLAÇ  

Tram inicial i final  

ST. 

CA

RL

ES  

DE 

LA 

RÀ

PIT

A 

 



 

   
 

ZONA DE TRANSICIÓ 2 – Ciclisme + Cursa peu   

 

INICI CURSA PEU 
 BOXES 
 

FINAL CICLISME 

 

Línia de desmuntatge 

 

SEGMENT CICLISTA 

 

SEGMENT CURSA PEU  



 

   
 

CURSA A PEU 
 

SPRINT 4,6 km (1 volta)    OLÍMPIC I SHORT 10 km (1 volta de 4,6 km + 1 volta de 5,4 km)  

HALF 20,8 km (1 volta de 4,6 km + 3 voltes de 5,4 km)     

TRACK WIKILOC 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PARC DE XIRIBECS  

INICI CURSA PEU  

BOXES  

AVITUALLAMENT  
En els 2 sentits  

p.km. 0,3 + 2,8 + 5,7 + 8,3  
,2 + 13,8 + 16,5 + 19,1  11  

ZONA D’ARRIBADA  
INICI VOLTES  

PÀRQUING PARTICIPANTS  

AJUNTAMENT  

IMPORTANT 
 

 
 

  
 

 

- El recorregut es realitza en sentit horari 

- La 1a Volta és de 4,6 km i s’inicia des de Boxes passant 

primer pel parc de Xiribecs i acabant a meta 

- La 2º volta és de 5,4 km i s’inicia des de Meta passant 

per Boxes, després pel Parc de Xiribecs i acabant a Meta 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/triatlo-damposta-segment-cursa-peu-25572924


 

   
 

PUNT IMPORTANT CURSA PEU  –  Sprint, Olímpic, Half i Short  
Inici de voltes i entrada a meta 

 
ZONA POST  -  META  

MERCAT D’AMPOSTA  

INICI 2ª VOLTA  
ENTRADA A META  



 

 
 

RELLEUS 

1. Els equips de Relleus poden estar integrats per 2 o 3 persones, podent ser masculins, femenins 

o mixtes.   

2. Cada component realitzarà un segment, o en el caso de ser 2 components, un d’ells realitzarà 2 

disciplines del triatló i l’altra la restant.  

3. Cada equip tindrà un dorsal, menys el nadador que tindrà un casquet de natació marcat amb el 

n º de dorsal de l’equip. El Ciclista ha de portar el dorsal a la part posterior i  el corredor a la part 

davantera.  

4. Tots els membres de cadascun dels equips de relleus han d’entrar JUNTS a la zona de BOXES per 

realitzar el Check In.  

5. En l’espai delimitat de l’equip només es podrà deixar exclusivament el material que s’utilitzarà 

durant la prova.   

6. Només es permet entrar a boxes al rellevista quan l’anterior component ha iniciat el seu 

segment.   

7. El relleu s’executa en el lloc on es té penjada la bicicleta a BOXES.  

8. Per efectuar el relleu s’ha d’entregar el xip el següent rellevista. El xip ha d’anar col·locat sempre 

en el turmell.  

9. Tots els components de l’equip podran acompanyar el rellevista que fa la cursa a peu en els 

últims 100 metres de la prova per creuar junts la línia d’arribada.   

10. Després tot l’equip podrà accedir a la zona de Post meta on estar ubicat l’avituallament final 

amb tots els serveis pels triatletes.  

11. NOMÉS hi haurà una sola classificació pels equips de relleus, ja siguin masculins, femenins i/o 

mixtes. 

 

 

 
 

 



 

 
 

AVITUALLAMENTS 
 

MODALITAT  CICLISME  CURSA PEU  

SPRINT  0  2  

OLÍMPIC  0  4  

SHORT  2*  4  

HALF  3*  8  

   

* Punts Km.  27,5 i 70,5 del segment ciclista  

A la cursa a peu els avituallaments estan cada 2,5 km aproximadament  

 

PRODUCTES CICLISME:    

Aigua + Gels de glucosa + Plàtan  

    

PRODUCTES CURSA PEU:  

ESPRINT I OLÍMPIC:    Aigua + Beguda isotònica  

HALF I SHORT:  Aigua + Beguda isotònica + Coca-cola + fruita + llaminadures  

 

NOTA MOLT IMPORTANT:  

 

Al final dels avituallaments hi haurà una zona habilitada per a tirar tots els residus. És important 

que tots els participants tinguin cura del medi natural per preservar l'espai tal com s'ho han trobat.   

 

Tirar embolcalls o residus pel recorregut és motiu de DESQUALIFICACIÓ 

  

  



 

 
 

ASPECTES IMPORTANTS 
 

• Temps de Tall  

 

MODALITAT  NATACIÓ  NATACIÓ + CICLISME  LÍNIA D’ARRIBADA  

SPRINT  25’  1h 30’  2h 15’  

OLÍMPIC  45’  2h 30’  3h 40’  

SHORT  30’  3h 30’  5h  

HALF  1h10’  4h 15’  6h 30’  

 

• Com arribar – Consulta-ho aquí 

 

• Zona d’aparcament - Adreça:  c/ Madrid, 24 – 43870 – Amposta   

Google Maps: https://goo.gl/maps/kwpVrvN6cYq 

 

• Serveis als participants  

 

➢ Samarreta oficial Deporvillage TriTour 

➢ Bossa del participant amb productes locals i col·laboradors 

➢ Avituallament(s) complets i variats durant el recorregut 

➢ Avituallamen final 

➢ Per a les distàncies Short i Half, degustació d’arròs del Delta en l’avituallament final gràcies 

a Arròs Montsià 

➢ Medalla finisher per a tots els participants 

➢ Recuperació post-carrera de la mà de Compex 

➢ Fotografies al llarg del recorregut 

➢ Servei de guarda-roba (a la zona de boxes) 

➢ Servei de vestuaris i dutxes després de la prova (al Pavelló 3) 

➢ Seguiment online dels participants durant la prova gràcies a Wefeel Crono 

➢ Gran dispositiu mèdic al llarg de tota la prova  

➢ Zona d’aparcament gratuït  

 

 

http://www.turismeamposta.cat/ca/amposta/com-arribar
https://goo.gl/maps/kwpVrvN6cYq


 

 
 

LLIGA DE CLUBS DEPORVILLAGE TRITOUR 

 
Triatló, passió, diversió i, a partir d’ara, fins a 12.000€ en metàl·lic en premis per a 
la lliga de clubs Deporvillage TriTour 2023 

 

Estem molt orgullosos de poder-vos presentar la LLIGA DE CLUBS DEPORVILLAGE TRITOUR, dotada 

amb 12.000€ en metàl·lic en premis. 

  

La LLIGA DE CLUBS DEPORVILLAGE TRITOUR es centrarà en la distància HALF:  

 

– Està dissenyada pels clubs 

– Els premis seran pels clubs que aconsegueixin la màxima puntuació en 3 de les 4 proves 

Deporvillage TriTour. 

– Per a puntuar, els participants han de representar al club i finalitzar la prova (mínim 3 homes per 

a la lliga masculina i mínim 3 dones per a la lliga femenina). 

– La classificació final la determina la suma de les 3 millors puntuacions en 3 proves Deporvillage 

TriTour. 

– És imprescindible haver participat en 3 proves Deporvillage TriTour per a optar al premi. 

 
Accedeix a tota la informació i requisits fent clic aquí. 

 

https://tritour.cat/lliga-de-clubs


 

 
 

APP WEFEEL CRONO 

 
Consulta els teus temps i segueix en directe als teus amb Wefeel Crono! 

 

Amb l’aplicació de Wefeel Crono podràs accedir a continguts exclusius de la triatló de Deltebre i 

molt més. A més a més, et permetrà veure de forma ràpida les classificacions a l’instant així com 

consultar el predictiu de les persones a les què segueixes.  

 

DESCARREGA PER A IOS 

 

DESCARREGA PER A ANDROID 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/cr/app/wefeel-crono/id1608162377
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.wefeel_crono&hl=en_US&gl=US


 

 

  
 

 

 


