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Benvingut a Athletic Brewing IRONMAN Barcelona!

El proper 2 d'octubre, Calella té l'honor i el privilegi d'acollir una nova edició de l'Athletic
Brewing IRONMAN Barcelona 2022.

L'equip IRONMAN BARCELONA es complau a donar-li la benvinguda a la nostra
carrera. Estem orgullosos de reunir els practicants d'una disciplina esportiva tan
espectacular com el triatló de llarga distància a la nostra ciutat.

Esperem oferir-te una experiència inoblidable a Calella. Volem agrair-li la confiança
dipositada en el nostre equip per afrontar els seus reptes personals i esportius. Queda
poc per donar-li la benvinguda en persona, mentrestant, continuï treballant dur.

És un honor per a nosaltres com a directors de carrera veure l'excepcional recepció de
l'esdeveniment. Aquest fet suposa un plus de motivació per intentar oferir la millor
experiència IRONMAN a tots els nostres esportistes i estem convençuts que això
també serà per a la gent de Calella, la nostra maragda ciutat amfitriona.

La llarga preparació i els sacrificis no han estat en va. Compromís, determinació, orgull,
perseverança, disciplina i coratge - són els valors que et caracteritzen, que et fan tan
especial i que et porten tan lluny, aconseguint assolir el camí fins al final.

Volem que gaudeixis de la cursa i ho facis amb la major precaució i seguretat possible.
Fins aviat a la meta!

Bona sort a tots!

Adriana Carreter
Race Director Athletic Brewing IRONMAN Barcelona

BENVINGUDA
Athletic Brewing IRONMAN® Barcelona
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DILLUNS,  3 D’OCTUBRE

Horari Descripció Localització
12:00h- 18:00h Registre d' atletes Platja de Garbí, Calella
12:00h - 18:00h IRONMAN Merchandise Store Platja de Garbí, Calella
15:00h - 18:00h Expo Area & Info Point Carrer Manuel Puigvert, Calella
16:00h - 20:00h Briefings Athlete Garden, Calella

Horari Descripció Localització
09:00h- 18:00h Registre d' atletes Platja de Garbí, Calella
09:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Carrer Manuel Puigvert, Calella
09:00h - 18:00h IRONMAN Merchandise Store Platja de Garbí, Calella

Horari Descripció Localització
09:00h- 14:00h Registre d' atletes Platja de Garbí, Calella
09:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Carrer Manuel Puigvert, Calella
09:00h - 18:00h IRONMAN Merchandise Store Platja de Garbí, Calella

12:00h – 19:00h Check-In Bike & Bags Parking Renfe, Àrea Transició

16:00h – 20:00h Deixar BOSSES BLANQUES a Linea de Meta Platja de Garbí, Calella

Horario Descripción Localización
06:30h- 08:20h Escalfament Àrea de transició
08:30h – 09:00h Rolling Start Age Group Platja Gran, Calella
10:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Carrer Manuel Puigvert, Calella

10:00h - 20:00h IRONMAN Merchandise Store  & Info Point Platja de Garbí, Calella
18:30h – 01:30h Check-Out Bici & Bosses Parking Renfe, Àrea Transició

Opening Hours Description Location
09:00h - 13:00h Info Point & Expo Area Carrer Manuel Puigvert, Calella

09:00h - 13:00h IRONMAN Merchandise Store Platja de Garbí, Calella
12:00h Cerimònia de Premis & Slot Allocation Platja de Garbí, Calella

DIJOUS 29 DE SETEMBRE

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE

DISSABTE 1 D' OCTUBRE

DIUMENGE 2 D'OCTUBRE

PROGRAMA DE L' ESDEVENIMENT

GUIIA DE L’ATLETA– Athletic Brewing IRONMAN Barcelona
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MAPA GENERAL

GENERAL VIEW
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CHECKLIST

✓ PRE-CARRERA:
❑ Com arribar a:
▪ Registre
▪ Check-In en bicicleta
▪ Inici de la cursa
▪ Final de carrera

❑ DNI amb foto.
❑ Llicència de triatló vàlida o llicència d' 

un dia
❑ Assistir al briefing per atletes
❑ Serveis de bicicletes/Posada a punt.
❑ Planifica i prova la teva nutrició
❑ Estudia els circuits

✓ DIA DE LA CARRERA – NATACIÓ
❑ Xip de cronometratge.
❑ Neoprè o roba de bany
❑ Ulleres (consideri un parell de recanvi

també)
❑ Gorro de natació (proporcionat al 

check-in.)
❑ Taps per a les oïdes/tap nasal 

(opcional)

✓ DIA DE LA CARRERA– BICI
❑ Casc
❑ Sabates i mitjons per a bicicleta
❑ Rellotge GPS o ciclocomputador
❑ Dorsal
❑ Kit de reparació de bicicletes
❑ Nutrició extra
❑ Protector solar
❑ Ulleres de sol

✓ DIA DE LA CARRERA– CARREA A PEU
❑ Cinturó de carrera o imperdibles.
❑ Dorsal
❑ Gorra / Visera
❑ Sabates i mitjons per córrer
❑ Ulleres de sol
❑ Ampolla d' aigua
❑ Protector solar

✓ VARIS
❑ Vaselina
❑ Gel antibacterià
❑ Lents de contacte o ulleres Rx
❑ Monitor de freqüència cardíaca i cinta per 

al pit
❑ Tovallola
❑ Goma pel cabell
❑ Bàlsam labial
❑ Roba post-carrera
❑ Vestit de bany extra o vestit de neoprè

GUIIA DE L’ATLETA– Athletic Brewing IRONMAN Barcelona
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INFORMACIÓ - CHECK-IN DE L’ATLETA
HORARI  DE REGISTRE

29 de Setembre 12:00h- 18:00h Platja de Garbí, Calella
30 de Setembre 09:00h- 18:00h Platja de Garbí, Calella
1 d’ Octubre 09:00h- 14:00h Platja de Garbí, Calella

Tinguies en compte que NO assignarem números de dorsal abans de l' obertura de registre. Els dorsals s' 
assignaran per ordre d' arribada al taulell.

Nota per a atletes aplaçats: assegura’t d'estar corretament registrat per a l'esdeveniment de 2022

Per completar el check-in de l'atleta, hauràs de seguir els passos que es detallen a continuació.  

L'accés a la carpa de registre serà des de la passarel·la situada més a prop
de la meta.

A l'entrada, hi haurà 2 línies per a la verificació de Control de Llicències. Necessites
una identificació amb foto vàlida (com passaport o llicència de conduir). 

LÍNIA 1:  Atletes amb Llicència Federada de Triatló:                                     
Hauràs de mostrar la teva llicència física o electrònica al taulell.

LÍNIA 2:  Atletes amb Llicència d'un dia / Sense llicència.
Verificarem el teu nom a la nostra llista al taulell.

Si no tens una llicència i necessites comprar-ne una, pots fer-ho a través del teu perfil 
d'Active: en: Myevents (active.com)

Dirígeix-te a qualsevol de les nostres taules Full IRONMAN.
ATENCIÓ: Si us plau, assegura't de no anar a un dels taulells designats per a 

l'esdeveniment 70.3.

Un cop rebis el teu Pack de Carrera (detallat a la pàgina següent), ¡Has 
completat el teu Check-In! Si us plau, surt de la carpa en la direcció del flux.

Si tens algun problema durant el procés, ves al HELPDESK i t'atendrem.

GUIIA DE L’ATLETA– Athletic Brewing IRONMAN Barcelona

https://myevents.active.com/ironmaneurope


DORSAL

▪ Has de portar el teu dorsal a l'esquena per al recorregut amb
bicicleta i davant per al recorregut de carrera, altrament
resultarà en una desqualificació.

▪ Ha d' estar agafat amb un mínim de tres punts. 
Recomanem utilitzar un cinturó per córrer que t'estalvia
temps i evita fer forats a la teva roba. També pots fer servir 
imperdibles.

▪ Adjunt al dorsal, tindràs informació clau per a 
l'esdeveniment.

▪ es

ENGANXINES
Tindràs una fulla d’enganxines; per favor, col·loca l'enganxina
corresponent a la teva bicicleta, casc i bosses:

▪ 5 adhesius per a les bosses CÓRRER, BICI,  ROBA DE 
CARRER i PERONAL NEEDS.

▪ 1 enganxina per la tija del seient de la teva bicicleta.
▪ 1 enganxina per posar a la part davantera del teu casc.

POLSERA
▪ Es col·locarà una polsera amb un codi QR al teu canell quan

recullis el teu dorsal. 
▪ Aquesta polsera t'identificarà com a esportista oficial i 

l'hauràs de portar durant tota la setmana de la carrera.
▪ La polsera és necessària per a finalitats d' identificació

mèdica i li dóna accés a totes les àrees d' atletes abans, 
durant i després de la carrera.

▪ No se't permetrà recollir la teva bicicleta i / o bosses de les 
àrees de transició després de la carrera si la teva polsera no 
està al teu canell. 

GORRO DE NATACIÓ
▪ Has de fer servir el gorro de natació lliurat per 

l'organització durant la NATACIÓ.

MOTXILLA
A recollir en el moment de la inscripció amb: 

▪ 2 Bosses de transició
▪ 2 Bosses STREET WEAR

Les teves pertinences s'han de col·locar en aquestes bosses 
(veure pàgina següent).

PACK CARRERA
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BOLSAS DE TRANSICIÓN

BOSSA BLANCA [Línia de meta]
En aquesta bossa podràs deixar la teva roba de carrer, és a dir, aquelles peces que portaràs un cop creuis la línia de meta.

Hora de lliurament: Dissabte, 16:00h - 20:00h

Lloc de lliurament: Carpa de registre, àrea de meta

BOSSA BLAVA [Equipació de bicicleta]
En aquesta bossa col·locaràs el teu material per a la bici. Les sabatilles de ciclisme es poden deixar fixes en els pedals de la bici.

IMPORTANT: Al final de la natació, tot el material utilitzat, inclòs el vestit de neoprè, s' ha de col·locar dins la BOSSA BLAVA i s'ha de penjar
al seu lloc abans de començar el segment de ciclisme.

Hora de lliurament: Dissabte, 12:00h - 19:00h

Lloc de lliurament: Camp de futbol, àrea de transició

BOSSA ROJA [Equipació cursa a peu]
Col·loca els articles que utilitzaràs per a la carrera a peu en aquesta bossa.

IMPORTANT: L'equip de ciclisme, inclòs el casc i les sabatilles (llevat que es fixin als pedals), ha d'anar dins de la BOSSA ROJA en finalitzar el
sector i penjar-se en el seu lloc abans de començar el segment de carrera.

Hora de lliurament: Dissabte, 12:00h - 19:00h

Lloc de lliurament: camp de futbol, àrea de transició

BOSSA BLANCA [Roba d’escalfament]
En aquesta bossa pots deixar la teva roba d'escalfament. És a dir, qualsevol roba addicional que faci servir abans de la carrera.

Hora de lliurament: Diumenge, 6:30h - 8:20h

Lloc de lliurament: Entre la zona de l'expo i la transició, carrer Manuel Puigvert (veure Mapa General).

LES BOMBES D’ INFLAR ESTAN ESTRICTAMENT PROHIBIDES DINS DE LA TRANSICIÓ
EL DIA DE LA CARRERA. L'ORGANITZACIÓ TINDRÀ DIVERSES BOMBES DISTRIBUÏDES
EN LA TRANSICIÓ.

Les begudes i la nutrició es poden col·locar a la bossa diumenge durant l'escalfament.

ABANS DURANT DESPRÉS
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Deixar a la Zona 
de Transició
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BOSSES DE NECESSITATS PERSONALS

Si durant el recorregut en bicicleta i/o carrera necessites prendre un refresc personal,
pots fer servir les bosses especials per fer-ho.

✓ Recull les bosses en registre a la mesa designada.

✓ Posen la teva nutrició específica a cada bossa.

✓ Identifica cada bossa amb el teu dorsal.

✓ Deixa les bosses en el lloc designat.

BOSSA TARONJA [ bicicleta]
En aquesta bossa podràs col·locar la teva nutrició extra per al Circuit de Bicicleta.

Disponible en KM: 52.5km i 139km ( Montgat)

Hora de lliurament: Dissabte, 12:00h - 19:00h

Lloc de lliurament: Àrea de transició

BORSA NEGRA [Carrera a peu]
En aquesta bossa pots col·locar la teva nutrició extra per a la carrera a peu.

Disponible en KM: 6.8km, 16.9km, 27km, 37km ( Pineda de Mar)

Hora de lliurament: Dissabte, 12:00h - 19:00h

Lloc de lliurament: Àrea de transició

Les bosses de necessitat personal NO seran
retornades després de l'esdeveniment.
No col·loquis cap objecte de valor a l'interior.

GUIIA DE L’ATLETA– Athletic Brewing IRONMAN Barcelona
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BRIEFING

CHECK-IN DE BICICLETES I BOSSES

HORARI CHECK-IN BICI I BOSSES

1 d’ Octubre 12:00h – 19:00h Camp de futbol, àrea de transició

HORARI DEL BRIEFING

ÀREA DE CHECK-IN BICI I BOSSES

Els atletes hauran d'assistir a la sessió informativa que tindrà lloc el dijous 29 de setembre a l'Athlete
Garden.

Les sessions informatives cobriran informació important sobre les peculiaritats de la ruta, les regles i els
temps de tall per a cada modalitat i, el que és més important, qualsevol canvi o procediment d' última hora en
el cas que s' hagi produït o pugui ocórrer a causa de les previsions meteorològiques.

El dia abans de la cursa, tots els atletes han de deixar la seva bicicleta i bosses de transició.

NOTA: Els participants tindran accés a les seves bosses al matí de la cursa per agregar qualsevol beguda i
/ o nutrició per a la cursa.

RECORDATORI: La Bossa Blanca POST-CARRERA es deixa el dissabte de 16:00h a
20:00h a la carpa de registre ubicada a la Platja del Garbí.

QUÈ NECESSITES:
✓ La teva bicicleta.
✓ Casc.
✓ Bosses de transició amb tot el teu equipament dins.

Els atletes són responsables de garantir que la seva bicicleta i casc estiguin en condicions segures i 
funcionals. IRONMAN no es fa responsable de cap fallada de la bicicleta.

QUÈ COMPROVAREM:
✓ Que el teu casc i la teva bicicleta estiguin en bon estat i llestos per a la carrera.
✓ Que els teus dorsals estiguin correctament enganxats a la teva bicicleta, al teu casc i a les teves bosses.
✓ Que portes posada la teva polsera d'atleta, que et donem durant l'Athlete Check-In.

Sense aquests elements no podràs fer el check-in!

GUIIA DE L’ATLETA– Athletic Brewing IRONMAN Barcelona
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XIP DE CRONOMETRATGE

RECOLLIDA DEL XIP

El xip de carrera se t'entregarà dissabte a la SORTIDA del BIKE CHECK-IN en Transició després de deixar la
bici i les bosses Vermelles i Blaves al penjador corresponent.

Tingues en compte que la teva polsera NO hi té un xip.

POLSERA

XIP CRONOMETRAJE

1 d’ Octubre 12:00h – 19:00h Sortida de check-in, àrea de transició

❑ El xip registrarà la teva hora d'inici individual a mesura que
creues la catifa de cronometratge en l'inici de la natació i
proporcionarà el teu temps de natació, temps de bicicleta,
temps de carrera, temps de finalització, splits de transició,
classificació general i de grups d'edat.

❑ Hauràs de portar el xip lligat al teu turmell esquerre durant
tota la carrera.

❑ Tingueu en compte que has de tenir el seu xip de
cronometratge per al check-out de la bici. Per tant, guàrda’l,
fins i tot si abandones la carrera.

El teu xip de cronometratge és un préstec. Has de retornar el xip a la companyia de cronometratge, o se't
cobrarà pel seu reemplaçament.

REEMPLAÇ DE XIPS DURANT LA CARRERA

Si durant la carrera detectem que el teu xip no està funcionant, deixarem un xip de recanvi a la teva bossa de 
Transició.

Trobaràs el nou xip lligat a la teva bossa de transició:

➢ Si falla en la NATACIÓ, el xip es deixarà a la BOSSA BLAVA.
➢ Si falla en la BICICLETA, el xip es deixarà a la BOSSA ROJA.

SI US PLAU, col·loca el nou xip al teu turmell i deixa el vell
a la teva bossa. 

En fer el check-out, entrega tots dos xips a l'organització.
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DIA DE LA CARRERA

▪ L'àrea de transició estarà oberta de 6:30 a.m. a 8:20 a.m..

▪ L'organització posarà a la teva disposició bombes d'aire en cas que vulguis
comprovar la pressió de les rodes de la teva bicicleta. NO ESTÀ PERMÈS
ACCEDIR A TRANSICIÓ AMB LA TEVA BOMBA.

▪ Per favor, no portis el teu número de dorsal en la natació. Deixa-ho amb el teu
equip i pòntel abans de sortir al circuit de bici.

▪ Col·loca la teva roba d'escalfament a la teva bossa blanca i deixa-la a l'àrea
designada.

▪ Recorda portar el teu xip de cronometratge, gorra de l'esdeveniment, ulleres i
vestit de neoprè.

▪ A les 8:20, tots els atletes han de sortir de la transició i dirigir-se a la sortida de
natació.

RECORDATORI D’ HORARI

AVITUALLAMENTS

BICI

Col·locat en KM : 29km, 56km, 86km, 116km, 142.5km i 173km. 
Begudes: Gatorade Sports Drink Orange Flavor i aigua en ampolles de 750ml.

Barres Energètiques: 226ers Race day BCAA’s chocolate, Apple Cinnamon, Banana Ginger and Choco bit 
white chocolate and strawberry.

Menjar: Plàtans

CARRERA
Col·locat en KM : Cada 2.25Km

Begudes (servides en gots): Gatorade Sports Drink Sabor Orange, Aigua, Red Bull, Cola.

Barres Energètiques: 226ers gummy cherry & Cola, lemon.

Gels energètics: Gels Maurten ( amb i sense cafeïna).

Menjar: Plàtans

Horario Descripción Localización
06:30h- 08:20h Escalfament Àrea de transició
08:30h – 09:00h Rolling Start Age Group Platja Gran, Calella
10:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Carrer Manuel Puigvert, Calella

10:00h - 20:00h IRONMAN Merchandise Store  & Info Point Platja de Garbí, Calella
18:30h – 01:30h Check-Out Bici & Bosses Parking Renfe, Àrea Transició

PROCEDIMENT DEL MATÍ DE CARRERA

Hi haurà diversos avituallaments per als atletes durant tota la cursa. A continuació, detallem quina
nutrició/beguda s'oferirà en cada punt.
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TEMPS DE TALL

02:20:00

09:40:00 + T1 +

14:30:00 + T1 + + +T2

05:40:00 + T1 + INICI SEGONA VOLTA 
~92.5KM

16:00:00 + T1 + + +T2

INICI QUARTA 
VOLTA ~32KM

ELS TEMPS ES CALCULEN EN FUNCIÓ DE L' HORA D' INICI INDIVIDUAL, NO DE L' HORA 
D' INICI DE LA CARRERA

IRONMAN es reserva el dret de retirar un atleta de la competició si el nostre personal
de carrera determina que no hi ha possibilitat que l'atleta pugui acabar la disciplina en
qüestió (natació, ciclisme, carrera) abans dels temps de tall establerts, en funció de la
ubicació, el temps i la velocitat mitjana de l'atleta en aquell moment.

Els atletes que no arribin a temps als talls seran considerats DNF i no es classificaran
per als Campionats del Món.
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XARXES SOCIALS

Comparteix la teva experiència a Athletic
Brewing IRONMAN Barcelona en els teus
perfils de xarxes socials amb #IMBarcelona

Mantingue’t connectat amb Athletic Brewing
IRONMAN Barcelona a través dels nostres
canals socials per estar al tant de totes les
últimes notícies i esdeveniments emocionants:

@IRONMANLive: casa teva per a una
cobertura detallada del dia de la carrera (ritme,
temps parcial, etc.) de la carrera mentre està
en moviment.

• facebook.com/IronmanSpain

• instagram.com/ironmantrispain

• IRONMAN Athlete Tracker App

SEGUEIX AL TEU ATLETA

Athletic Brewing IRONMAN Barcelona té informació en
temps real mentre entrega resultats en viu a través de
l'aplicació IRONMAN Tracker.

LES CARACTERÍSTIQUES INCLOUEN

Rastrejador web en viu:

• Veu els temps i el ritme actual als pocs segons que un
participant creui cada punt de control. Els temps
estimats es proporcionaran en funció del ritme actual.

Taula de classificació en viu:

• Veu qui està guanyant a través de la taula de
classificació en viu. Els millors corredors de cada
categoria es mostraran en temps real a mesura que
guien el camí a través del recorregut.

Notificacions de Facebook en temps real:

• Obtingues actualitzacions automàtiques a mesura que
s' avança en la carrera. Com a espectador, els resultats
del participant que estàs seguint es poden publicar al
teu feed de Facebook automàticament, cosa que
permet a amics i familiars compartir l'emoció. Si ets
participant, reclama el teu perfil i habilita les
notificacions de Facebook. Les teves estadístiques es
publicaran en viu a mesura que passis cada punt de
control.

Seguiment de mapes en viu:

• Les ubicacions dels participants es traçaran en el mapa
interactiu del curs a mesura que avances en la cursa. La
posició de cada participant s' estima en funció del
temps més recent rebut de la lectura del dorsal. NOTA:
Els participants no necessiten portar els seus telèfons
perquè aquesta funció funcioni.

Aplicació mòbil:

• Les característiques inclouen seguiment de
participants en viu, notificacions push, taules de
classificació, seguiment de mapes, missatges
d'esdeveniments, informació d'esdeveniments i més!

SIGUEIX L’ ESDEVENIMENT
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NATACIÓ

Els atletes entraran a l'aigua en un flux continu de 8:30 a 09:00.

Hi haurà 8 calaixos de sortida, cadascuna indicant un temps per completar la secció de natació. Cada
participant es col·locarà al calaix que més s'acosti al seu temps estimat de natació.

A les 8:30 el grup més ràpid començarà a sortir del primer calaix. Un cop tots han començat, el següent
grup avançarà a la línia de sortida, i així successivament fins que tots els participants estiguin a l'aigua.

El temps de carrera de cada atleta començarà quan creui la catifa de cronometratge.

INICI DE NATACIÓ – ROLLING START

CIRCUIT

INFORMACIÓ CLAU

Neoprè: Permès. 

Temperatura de l' aigua: 23ºC esperats.

Circuit: 1 volta de 3.800m en sentit
antihorari al mar Mediterrani.
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REGLES- NATACIÓ

NATACIÓ - REGLES

• Els atletes han de portar la gorra que proporciona la
cursa.

• No es permet l'ús d'aletes, guants, rems o dispositius
de flotació (incloses les boies d'arrossegament) de
qualsevol tipus.

• No es permet l'ús de mitjons d'aigua (escarpins de
neoprè) a menys que la temperatura de l'aigua sigui de
65 graus Fahrenheit o més freda.

• Quan l'ús de vestits de neoprè estigui prohibit, la roba
que cobreixi qualsevol part dels braços per sota dels
colzes i la roba que cobreixi qualsevol part de la cama
per sota del genoll es considerarà equip il·legal i no es
permetrà. Les mànigues de compressió o protectors de
vedella / mitjons de compressió NO es poden utilitzar
durant la natació sense neoprè, però es poden utilitzar
al final de la natació.

• Es poden portar ulleres de bany i màscares. Està
prohibit l'ús de snorkel.

• No es permet l'ús de remers individuals o
acompanyants. El recorregut estarà degudament
patrullat per canoes i taules de pàdel.

• Qualsevol assistència requerida durant la natació
comportarà la desqualificació si s'avança. Els atletes
poden utilitzar caiacs i embarcacions com a ajuda,
sempre que no avancin. Els funcionaris de la cursa i el
personal mèdic es reserven el dret de retirar els atletes
del curs si es determina que és mèdicament necessari.

• El curs de natació es tancarà 2 hores 20 minuts després
que l'últim atleta entri a l'aigua. Cada atleta disposarà
de 2 hores 20 minuts per completar els 3.8km de
natació. Els atletes que triguin més de 2 hores 20
minuts a completar la natació rebran un DNF. Els
funcionaris d'IRONMAN es reserven el dret de retirar els
atletes de la cursa que superin els horaris establerts.

DE SORTIDA NATACIÓ A BICI – TRANSICIÓ 1

• Després de nedar, se’t dirigirà a través de les rampes de
cronometratge a la zona de transició 1. En aquesta
zona, els esportistes agafaran la seva bossa
d'equipament de bicicleta del penjador.

• Si els atletes volen canviar completament, poden
utilitzar les carpes de vestuari de l'establiment. Hi haurà
un vestidor per a homes i un per a dones. No es permet
el nu públic.

• Els atletes col·locaran tot el seu equip de natació dins
de les seves bosses d'equip de bicicletes i deixaran les
bosses a la zona habilitada. Exigim que estiguis
totalment preparat per a la cursa abans de pujar a la
bici.

REGLES – NEOPRÈ

• Els vestits de neoprè es poden utilitzar amb
temperatures d'aigua de fins a 24,5 graus Centígrads
(76,1 graus Fahrenheit). Els vestits de neoprè estaran
prohibits a temperatures d'aigua superiors als 83,8
graus Fahrenheit (28,8 graus Centígrads)).

• Els atletes que optin per portar un vestit de neoprè a
temperatures d'aigua entre 76,2 graus Fahrenheit
(24,55 graus Centígrads) i 83,8 graus Fahrenheit (28,8
graus Centígrads) no seran elegibles per als premis de
grups d'edat, inclosos els Campionats del Món
IRONMAN. Els atletes que optin per portar un vestit de
neoprè es col·locaran en un grup opcional de vestit de
neoprè després de tots els atletes sense neoprè.

• Vestit de neoprè prohibit: els vestits de neoprè Soto
Water Rover no poden tenir més de 5 mm de gruix.

REGLES – BANYADOR

• Els banyadors han de ser 100% tèxtils. En poques
paraules, això generalment es refereix a vestits fets
només de niló o licra que no tenen cap material de
goma com poliuretà o neoprè. Els banyadors no han de
cobrir el coll, estendre's més enllà del colze o superar
els genolls.

• Els banyadors poden tenir cremallera. Es pot portar un
kit de cursa sota el banyador. Es pot portar roba de
compressió durant la natació sense neoprè sempre que
estigui fabricat en material 100% tèxtil i que aquest
material no superi els colzes o genolls. Qualsevol peça
de compressió que s'estengui més enllà dels colzes o
genolls no estarà permesa en la natació sense un vestit
de neoprè (això inclou mànigues de compressió,
mitjons de compressió o mitges de compressió).
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TRANSICIÓ 1

ABANDONAMENTS

La secció de natació s' ha de completar seguint el circuit oficial. Tots els atletes han de creuar la catifa de 
cronometratge a la sortida de l' aigua.

En completar el circuit de natació, hauràs de córrer pel camí cap a la zona de transició.

NOTA: Qualsevol element que quedi al començament de la natació, incloses les xancletes, es retirarà
immediatament després que el sector de natació hagi acabat i hagi sortit de la T1.

EN TRANSICIÓ:
▪ Abans de l'inici de la carrera, has de guardar tot l’equip de ciclisme, incloent-hi el casc, en la

BOSSA BLAVA.
▪ Després de la secció de natació, l' atleta ha de guardar tot l' equip de natació, inclòs el vestit de

neoprè, en la BOSSA BLAVA.
▪ És responsabilitat de l'atleta tornar a col·locar la bossa al seu lloc.
▪ La línia de muntatge estarà clarament senyalitzada, fora de la zona de transició, amb una línia.
▪ No oblidis portar el teu dorsal!

SI NO COMENCES LA CARRERA O SI ET RETIRES ABANS D'ARRIBAR A TRANSICIÓ, HAS
DE: Comunicar-ho immediatament al personal mèdic, al personal organitzador o als oficials de la
carrera.

SI NO COMUNIQUES EL TEU ABANDONAMENT: s'iniciarà un procés de recerca d'emergència, que
hauràs de pagar.

Qualsevol atleta que no informi de la seva retirada pot resultar en la suspensió d'esdeveniments futurs.
Els atletes que reben assistència mèdica del nostre equip mèdic estan exempts d'aquesta regla.
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BICICLETA

ASSISTÈNCIA MECÀNICA
Amb FBR el millor estat per a la teva bici està garantit, assegurant que tot funcioni a la perfecció
després de tantes hores d'entrenament.

Pots reservar els seus serveis amb anticipació i evitar esperes. Els mecànics de FBR poden fer
una revisió bàsica, desmuntar la teva bicicleta o preparar-la per viatjar de nou en el seu
equipatge.

L'equip de mecànics s'encarregarà de la teva bici.

Durant el circuit de bicicletes trobaràs 2 punts de servei mecànic en:

✓ Premià de Mar KM: 45, 59, 131, 145.
✓ Canet de mar KM: 8, 82, 93, 168.

Tots els atletes han de ser autosuficients i capaços de reparar problemes menors pel seu
compte. L' assistència mecànica serà un suport addicional proporcionat durant la carrera.

INFORMACIÓ CLAU

Circuit: 2 voltes de 90 km al 
llarg de la costa del mar 
Mediterrani.

Elevació: 1000m, recorregut
pla.

Nutrició: Aigua, Gatorade, 
barres 226ers i plàtans
(detalls a la secció
d'estacions d'ajuda).

Avituallament KM:
29km
56km
86km
116km
142.5km
173km
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MISSATGE DEL JUTGE ÀRBITRE

Targeta Blava

1a TARGETA BLAVA- Penalització 5: 00
2a TARGETA BLAVA- Penalització 10:00
3a TARGETA BLAU- Penalització DSQ

Penalització complerta en una carpa de
penalització en el circuit de bicicletes.

Targeta Groga

Penalització Stop and Go de 60 segons
servit al costat de l'àrbitre.

Targeta Roja

Desqualificació (DSQ).

QUALSEVOL COMBINACIÓ DE 3 VIOLACIONS
RESULTARÀ EN DESQUALIFICACIÓ

Les violacions de la POSICIÓ es resumeixen a 
continuació:

• Sempre circula pel costat dret del teu carril per
evitar un avís de POSICIÓ IL·LEGAL o BLOQUEIG.

• Mantenen un espai lliure de sis longituds de
bicicleta entre la roda davantera de la teva
bicicleta i la roda posterior del ciclista que et
precedeix per evitar un avís.

• Veu sempre per l'esquerra del ciclista que et
precedeix; mai en el dret per evitar un avís de
PASE IL·LEGAL.

• Completa el teu avançament dins dels 25
segons per evitar una trucada de DRAFTING.

• S'ha de veure els atletes avançats fent un
progrés immediat i constant fora de l'àrea de
drafting per evitar un avís per DRAFTING.

• El dorsal és boligatori pel tram de bici.

El triatló és un esdeveniment individual, i és la teva responsabilitat comprendre completament les regles
i evitar sancions. La decisió de l'àrbitre és definitiva en el cas de violacions de posició, i no hi ha protestes
ni apel·lacions.

Per favor, tracti altres atletes, tots els voluntaris, el personal i àrbitres amb cortesia i consideració. No
fer-ho és una CONDUCTA ANTIESPORTIVA i pot resultar en la desqualificació.

Qualsevol incidència addicional que no estigui contemplada a la Guia de l'Atleta es regirà sota el reglament
de la Federació Espanyola de Triatló.

Per ajudar-te a entendre les regles el dia de la
cursa, tòmat el temps per llegir i entendre les
regles de la Guia de l'atleta i les Regles de
competició d'Ironman 2022.
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REGLES - CICLISME

12 METERES
25 SEGONS PER PASSAR

APEL·LACIÓ OFICIAL
Si un Oficial de Carrera t'ha desqualificat de l'esdeveniment i vols apel·lar la decisió, per favor
pregunta per l'Oficial Principal en la Línia de Meta.

➢ Les apel·lacions només es poden fer a l'àrbitre principal, en persona el dia de la carrera.
➢ Un correu electrònic enviat a l'organització NO ÉS una apel·lació i NO SERÀ REVISAT.
➢ Per presentar una apel·lació, caldrà presentar proves.
➢ Un cop l'àrbitre principal ha revisat el cas, la decisió és DEFINITIVA i no es pot apel·lar per

segona vegada.
➢ El Jutge 'Àrbitre estarà ubicat a l'Àrea de Recuperació (Carpa bosses blanques) el diumenge de

16:00h a 00h30 i el dilluns al Lliurament de Premis de 12:00h a 13:00h.

REGLES DE POSICIÓ
No es permet en absolut l'obstaculització d'una altra bicicleta 
o de qualsevol altre vehicle.
• Els atletes han de mantenir un espai de sis longituds de

bicicleta entre ells excepte en avançar. Incomplir aquesta
norma suposa una infracció de drafting.

• Es produeix un avançament quan la roda davantera de
l'atleta que avança passa per la vora davantera de l'atleta
que és avançat.

• Els atletes que avancen poden passar per l'esquerra un
màxim de 25 segons, han de tornar al costat dret de la
carretera després de passar. Si no es completa l'
avançament en 25 segons, es produirà una infracció de
drafting. Els atletes no podran sortir de la zona de
drafting un cop hi hagin entrat (infracció de drafting).

• Els atletes avançats retrocediran immediatament sis
trams de bicicleta abans d'intentar recuperar la posició
d'una bicicleta que va davant. Tornar a passar
immediatament abans de retrocedir sis trams de bicicleta
suposarà una infracció d'avançament.

• Els atletes sobrepassats que romanguin a la zona de
drafting (6 trams de bicicleta d'espai lliure entre
bicicletes) durant més de 25 segons, o que no facin un
progrés constant cap enrere fora de la zona de drafting,
rebran una infracció de drafting.

• Les/els atletes han de circular en fila índia pel costat dret
de la carretera. No està permès anar de banda a banda i
se sancionarà amb una infracció de posició.

• Les/els atletes que impedeixin l'avanç d'altres atletes
seran sancionats amb una infracció de bloqueig.

• Les/els atletes que cometin infraccions del reglament
seran notificats "in situ" per un oficial.

LA/L'OFICIAL:
1. Li notificarà que ha rebut una TARGETA BLAVA per
llençar escombraries o una TARGETA GROGA per
qualsevol altra sanció. L' oficial li mostrarà la targeta
del color corresponent.

2. Li indicarà que es presenti en la següent carpa de
penalització (PT) del recorregut. Hi haurà almenys
dues carpes de penalització en el recorregut.

LA/L'ATLETA :
1. Es presentarà en el següent PT i indicarà a l'
oficial del PT si se li ha mostrat una TARGETA BLAVA
o una TARGETA GROGA. Si no et presentes al
següent PT, seràs desqualificat.
2. Farà que l' oficial del PT apunti el seu nombre de
dorsal.
3. S' inscriurà, a través del full de registre.
4. Reprendrà la carrera després de complir una
penalització de 30 segons per cada infracció que no
sigui de drafting (TARGETA GROGA).
5. Romandrà en el PT durant el temps indicat en la
taula següent, per cada infracció de drafting i
littering (TARGETA BLAU).
6. Serà desqualificat si rep tres sancions de
TARGETA BLAVA. Un atleta pot acabar la cursa si ha
rebut una targeta vermella de desqualificació, llevat
que l'àrbitre de la carrera li indiqui el contrari.
7. Serà desqualificat si no es presenta al PT.

1a TARGETA BLAVA- Penalització 5: 00
2a TARGETA BLAVA- Penalització 10:00
3a TARGETA BLAU- Penalització DSQ

Penalització Stop & Go de 60 segons. És
l'Àrbitre qui inicia el cronòmetre. 
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TRANSICIÓ 2

Després de la secció de ciclisme, tornaràs a l'àrea de transició
per al teu segon i últim canvi!

EN TRANSICIÓ:
▪ Després d'acabar l'etapa de ciclisme, has de deixar la teva

bicicleta al rack reservat per al teu dorsal.
▪ Dirígeix-te a l'àrea de la borsa per preparar-te per a l'última

part.
▪ Un cop t'hagis canviat, has d'assegurar-te de guardar tota l’

equipació de ciclisme dins de la BOSSA ROJA i tornar a
deixar-lo al penjador designat.

▪ És responsabilitat de l'atleta tornar a col·locar la bossa al
seu lloc.

▪ Un cop t'hagis equipat amb la teva roba de running,
dirigeix-te a la sortida ("Run Out") i comença l'última part de
la competició.

ÀNIM, ESTÀS A PUNT DE CONVERTIR-TE EN 
UN VERDADER IRONMAN! 
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CARRERA A PEU

Circuit: 1.700m + 4 voltes de 10.13km al llarg de la costa 
del mar Mediterrani.

Nutrició: Aigua, Gatorade, barres 226ers, Geles Maurten
Plàtans (detalls a la secció d’avituallaments). 

Avituallaments : Cada 2.25KM

INFORMACIÓ CLAU
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REGLES – CARRERA A PEU

Les/els atletes poden córrer o caminar.

1. Les/els atletes han de portar el seu número de dorsal emès per IRONMAN davant i clarament visible en tot
moment en el recorregut. Els números de dorsal identifiquen les/els atletes oficials en la cursa.

2. Està ESTRICTAMENT PROHIBIT doblar, tallar el nombre de dorsal, alterar-lo intencionadament de
qualsevol manera, o no portar el número de la carrera i pot resultar en la desqualificació.

3. No es permet l' ús d' auriculars o cascos que s' introdueixin o cobreixin les orelles durant cap part de l'
esdeveniment.

4. Les càmeres, càmeres de telèfon i càmeres de vídeo estan prohibides llevat que IRONMAN doni el seu
permís. Si IRONMAN dona el permís, és responsabilitat de l'atleta notificar a l'Àrbitre Principal abans de la
sortida de la cursa. Els atletes que siguin vistos amb una càmera, càmera de telèfon o càmera de vídeo
sense permís seran desqualificats.

5. NO ES PERMETEN VEHICLES DE SUPORT INDIVIDUALS NI CORREDORS ACOMPANYANTS QUE NO SIGUIN
ATLETES.

Aquest és un esdeveniment de resistència individual. No es permet el treball en equip com a resultat
de l' assistència externa, que proporciona un avantatge sobre els competidors individuals. Els
vehicles de suport individuals o els corredors d' escorta que no siguin atletes donaran lloc a la
desqualificació. Un corredor d'escorta no atleta inclou els atletes que s'han retirat de la cursa, han
estat desqualificats o han acabat la cursa. Els seguidors de qualsevol tipus NO poden anar amb
bicicleta, conduir o córrer al costat de l'atleta, no poden passar-li menjar o altres articles i s'han de
mantenir completament allunyats de tots els atletes per evitar la desqualificació de l'atleta.
Correspon a cada atleta rebutjar immediatament qualsevol intent d' ajuda, seguiment o escorta.
ESTÀ PERMÈS que un/a atleta que encara està competint corri amb altres/es atletes que encara
estan competint.

6. S'espera que les/els atletes segueixin les indicacions i instruccions de tots els oficials de carrera i autoritats
públiques.

7. L'única responsabilitat de conèixer i seguir el recorregut prescrit és de cada atleta. No es realitzaran
ajustos en els temps o resultats per a les/els atletes que no segueixin el recorregut adequat per qualsevol
motiu.

8. ESTÀ PROHIBIT CÓRRER AMB EL TORS NU. LES/ELS ATLETES HAN DE PORTAR UNA SAMARRETA, UN
JERSEI O UN SUBJECTADOR ESPORTIU EN TOT MOMENT DURANT EL SEGMENT DE CARRERA. ELS
UNIFORMES AMB CREMALLERA FRONTAL PODEN OBRIR-SE A QUALQUER LONGITUD, SEMPRE QUE EL
CREMALLERA ESTIGUI CONNECTADA A LA PART INFERIOR DE L' UNIFORME EN TOT MOMENT I LA PART
SUPERIOR DE L' UNIFORME COBREIXI LES ESPATLLES. L' UNIFORME HA D' ESTAR COMPLETAMENT
TANCAT EN CREUAR LA LÍNIA DE META.

9. La cursa es tancarà oficialment 16 hores després que la/l'últim/a atleta entri a l'aigua.

No es permet als/les amics/es i/o familiars creuar la línia de meta o entrar a la rampa d'arribada amb les/els
atletes participants. Aquesta política permetrà que cada competidor/a tingui el temps adequat per celebrar
el seu assoliment sense interferir amb els altres finalistes i garantir la seguretat de tots/es les/els atletes,
voluntaris i aficionats. Les/els atletes que decideixin no respectar aquesta política rebran una desqualificació
automàtica (DSQ).

POLÍTICA DE LÍNIA DE META
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INFORMACIÓ POST-CARRERA

CHECK –OUT 

Al final de la cursa, has d'anar a l'Àrea de Transició per:
✓ Recollir la teva bicicleta. 
✓ Recull les teves bosses de transició i "Streetwear".
✓ Retornar el xip de cronometratge..

Hora de Check-Out: Diumenge, 18:30h - 01:30h
Ubicació del Check-Out: Àrea de transició.

Has de tenir la polsera d'atleta posada i el teu xip de cronometratge per poder reclamar la teva
bicicleta i les teves bosses.

NOTA: Els atletes que no entreguin el seu xip al check-out se'ls cobrarà 50 €. En cas que 
hagis tingut un canvi de xip abans i/o durant la carrera, hauràs de tornar tots dos xips.
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SPORTOGRAF

Hyperice s'enorgulleix de ser el partner oficial de
recuperació d'IRONMAN. Els atletes poden començar
immediatament el procés de recuperació visitant la
Zona de Recuperació de Hyperice.

Ubicada després de la línia de meta, aquesta àrea serà una
parada essencial en el viatge de l'atleta IRONMAN. Els atletes
tindran accés a Hypervolts, una pistola de massatge de
percussió que alleuja la tensió i la rigidesa i facilita la
recuperació

Sportograf s'enorgulleix de ser el servei
fotogràfic oficial dels atletes de l’Ahletic
Brewing IRONMAN Barcelona.

• ¡Celebra quan creus la línia de meta! No et preocupis
per parar el teu rellotge, la companyia de
cronometratge garantirà un registre precís del teu
assoliment.

ACONSEGUEIX QUE EL TEU TEMPS DE CARRERA ES 
REGISTRI A LA MEDALLA DIRECTAMENT DESPRÉS DE 
LA CARRERA!

Fes d'aquesta una experiència inoblidable reservant
aquest servei des del teu perfil Active, a la Botiga Oficial
o al punt de gravat de medalles a l'Àrea de Meta.

Tingueu en compte que el gravat de medalles només es
realitzarà al lloc de l'esdeveniment. Si has seleccionat aquesta
opció, és la teva responsabilitat assegurar-te que es completi
després de la carrera.

• Mira als nostres punts de foto i somriu per a la càmera, fins i 
tot si costa!

Ajudeu-nos a prendre les teves millors fotos:

• Asseguri's de mantenir el teu número visible davant el teu CASC 
per ajudar-nos a identificar més fotos teves.

Demana aquí les imatges de la carrera: www.sportograf.com

Et proporcionarem el nostre "Foto-Flat" que inclou
tot el seu increïble contingut personal de diversos
llocs principals al llarg del recorregut, així com
agermanaments fotografies de les vistes
panoràmiques i el dia de la carrera en general.

GRAVAT DE MEDALLES

SERVEIS POST-CARRERA

HIPERICE

https://www.alwaysadvancing.net/
http://www.sportograf.com/


PREMIS & SLOT ALLOCATION

LOST AND FOUND

Dilluns, 3 12:00h Premiació Athlete Garden
Dilluns, 3 12:45h Slot Allocation Athlete Garden

RECORDATORI D' HORARI

LA CERIMÒNIA D'ASSIGNACIÓ DE SLOTS SERÀ PRESENCIAL.

Athletic Brewing IRONMAN Barcelona 2022 ofereix 55 places per al Campionat del Món IRONMAN 2023 a
Kailua-Kona, Hawai'i (USA).

La Cerimònia d'Assignació de Slots es durà a terme el dilluns 3 immediatament després de la cerimònia de
premiació a les 12pm a l'Athlete Garden, Àrea de Meta.

Els participants han d' assistir en persona per acceptar el seu slot per al Campionat del Món.

Tant els participants com els acompanyants podran accedir a la cerimònia de forma gratuïta dilluns.

Preu: 1,400.00 USD + 4.71% Tasses Estatals

IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 2023 [Kailua-Kona, Hawai'i, USA]

El lliurament de premis se celebrarà el dilluns 3 d'octubre a l'Athlete Garden,
Calella. Tots els atletes han d'assistir a la cerimònia en persona per rebre el seu
trofeu.

Els premis no recollits en l'esdeveniment no seran enviats a casa.

PREMIS

SLOT ALLOCATION

Qualsevol objecte trobat durant l' esdeveniment es guardarà al Punt d' Informació. Si al final de la
carrera perds alguna cosa, dirigeix-te a aquest punt per veure si el tenen.

La caixa d'objectes perduts també estarà disponible en la cerimònia de lliurament de premis.

Així mateix, si no localitzes els teus objectes, després de la carrera pots consultar amb l'organització
per correu electrònic i si tenim l'objecte, coordinarem amb la millor manera d'enviar-lo de tornada.

GUIIA DE L’ATLETA– Athletic Brewing IRONMAN Barcelona
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CONTRAPORTADA


