
 
 

 

LISTA DE VERIFICARE „START CAMPIONI LA TRIATLON” 

 Alimentati-va si odihniti-va bine inainte de cursa. Veti avea nevoie de toata energia 

posibila pentru cursa vostra. 

 Pregatiti-va din timp bagajul pentru cursa. Nu uitati: 

o Costum de baie 

o Ochelari de inot 

o Casca pentru bicicleta 

o Bicicleta sau tricicleta – sunt acceptate rotile ajutatoare 

o Incaltaminte pentru alergare si ciorapi – Nu sunt permise sandalele sau papucii! 

o Tricou – pentru alergare/bicicleta – cu numarul prins pe partea din fata. Nu este 

permisa participarea fara tricou la probele de alergare/ciclism. 

o Chip cronometrare 

o Pantaloni 

o Prosop 

o Sapca 

o Snacks-uri pentru inainte si dupa cursa pentru participanti si insotitori 

 Planificati sa ajungeti cat mai devreme in zona in care se desfasoara competitia. Va dura 

pana cand veti gasi un loc de parcare si pana cand veti ajunge in zona de start. Asigurati-

va ca stiti programul de deschidere si inchidere a tranzitiei precum si orele de start. 

Consultati Programul Oficial. 

 Prindeti-va numarul de concurs folosind elasticul primit in kit. Este obligatoriu sa aveti 

numarul de concurs in timp ce concurati. 

 Ajungeti la ora de deschidere a tranzitiei pentru a avea timp suficient sa va aranjati 

spatiul de concurs. 

 Lucrurile dumneavoastra ar trebui sa se incadreze in spatiul alocat. Va rugam sa 

respectati concurentii care se pregatesc in jurul vostru. 

 Lasati-va in tranzitie toate lucrurile de care aveti nevoie la probele de alergare de la  

Aquatlon si respectiv ciclism de la Duatlon. Nu veti mai avea acces inapoi in tranzitie 

decat dupa terminarea concursului. 

 Mersul pe bicicleta in tranzitie nu este permis nici inainte de startul concursului. 

http://trichallenge.ro/startcampionilatriatlon/program/


 
 

 Tranzitia se inchide la un moment dat inainte de start conform programului anuntat. 

Toti concurentii vor fi rugati sa o paraseasca la acest moment. 

 Lista de start pe valuri va fi afisata in zona de start dar si la predarea de kituri in ziua de 

vineri. 

 In zona de finish vor exista snacks-uri si apa doar pentru concurenti. Parintii si insotitorii 

sunt rugati sa isi aduca propriile alimente in functie de necesitati. 

 

PARINTI SI INSOTITORI 

 Toti sportivii de peste 7 ani vor concura fara asistenta, inclusiv in zona de tranzitie. 

Voluntarii ii vor asista pe sportivi oricand au nevoie. 

 Parintilor nu le este permis accesul in zona de tranzitie in timpul concursului.  

 Parintii ii pot ajuta pe concurenti sa-si numerele turele, din zona special creata pentru 

ei, folosind tabelele primite in kit. 

 Odata redeschisa zona de tranzitie la finalul competitiei, sportivii isi vor putea recupera 

bicicleta si restul echipamentului cu ajutorul unui voluntar din tranzitie. 

 

REZULTATE 

 Lista cu rezultatele partiale va fi afisata la fata locului iar rezultatele finale vor fi postate 

pe website in 48 ore. Eventualele contestatii pot fi depuse in 30 minute de la finalul 

cursei pentru care se face contestatia la Info Point Tri Challenge. 

 

 

Va dorim o cursa excelenta! 

Echipa Start Campioni la Triatlon 

 

 


