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Per quart any consecutiu la ciutat de Banyoles acull una prova
internacional de triatló. Aquest esport, que d'un temps ençà ha
agafat molta embranzida, ha convertit la nostra població en un
lloc ideal per a la seva pràctica. En aquest esport Banyoles és
una ciutat capdavantera, ja que s’hi fa la prova més veterana,
tant de Catalunya com de l'estat espanyol.
Aquesta experiència va començar l’any 1986 i avui dia continua
essent possible gràcies a tots els voluntaris, que any rere any hi
col·laboren. Aquestes proves, juntament amb el nostre entorn,
han comportat que molts esportistes, a banda de participar en
les diferents competicions, hagin escollit la nostra població per

Ban

A
PA D
P
’E U R O
y
oles

2014

Dissabte 26 de juliol
10:00 h TRIATLÓ POPULAR
(distància sprint)
Límit de participants: 600
12:00 h Entrega de premis

a venir a fer-hi les seves estades esportives. I ja comença a ser
habitual veure al voltant de l'estany cares conegudes dins del

CAMPIONAT NACIONAL CATALÀ

rànquing esportiu nacional i internacional. No en va entre els

16:00 h Èlit Masculí (distància olímpica)

nostres esportistes tenim gent de renom.
Per això, enguany, a banda del campionat d'Europa, el dissabte
al matí es fa una prova popular, i us animo a participar-hi. I si no
us hi veieu en cor, us animo, durant tot el cap de setmana, com
a mínim, a acostar-vos a l'estany a veure de prop com aquests
homes i dones lluiten contra el rellotge, primer nedant, després
amb bicicleta i per últim en la carrera a peu, per aconseguir una
plaça al pòdium.
Miquel Noguer
Alcalde de Banyoles

Distàncies: Sprint
Natació: 750 m
Ciclisme: 20 km
Cursa a peu: 5 km

18:45 h Èlit Femení (distància sprint)
20:00 h Entrega de premis
Més informació i inscripcions:
www.triatlo.org
www.turismeiesport.cat

Diumenge 27 de juliol
(ETU European Cup)
9:00 h Èlit Femení (distància olímpica)
12:00 h Èlit Masculí (distància olímpica)
14:00 h Entrega de premis

Distàncies: Olímpica
Natació: 1.500 m

Més informació i inscripcions:

Ciclisme: 40 km

www.triatlon.org

Cursa a peu: 10 km

www.turismeiesport.cat

