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O EUROPARQUE Triathlon Experience, que irá realizar-se no dia 13 de julho, às 13h00, é organizado pela Empresa 
Municipal Feira Viva com apoio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da Federação de Triatlo de Portu-
gal. O evento tem como principal objectivo criar condições para que todos consigam superar uma prova desta 
natureza aproveitado a excelência da zona envolvente ao EUROPARQUE. Trata-se de um evento de promoção da 
modalidade, com uma forte componente de lazer.
É a festa do Triatlo, aberta a quem quiser participar, com percursos simples e distâncias curtas, acessíveis a 
todos e inclui as três modalidades do Triatlo: a natação, o ciclismo e corrida.
Este será um Triatlo curto: 300 metros no segmento da natação, 10km de ciclismo num percurso simples e plano 
e 3 km no último segmento da corrida. Paralelamente, terá lugar o Duatlo Kids, uma prova com segmentos de 
ciclismo e corrida, para crianças entre os seis e os 12 anos.
Aceitaste este desafio? Agora é só desfrutar!

Sexta-feira: 12 de Julho
14h00 às 19h00 Secretariado - Entrega de kits e dorsais

Sábado: 13 de Julho
9h00 » 14h00 Secretariado - Entrega de kits e dorsais
12h00 » 12h50 Check-in - Verificação técnica e colocação do material no Parque de Transição (Duatlo Kids e Triatlo)
13h00 Partida do Duatlo Kids
14h00 » 14h50 Check-in - Verificação técnica e colocação do material no Parque de Transição (Triatlo)
15h00 Partidas segmentadas do Triatlo (de 10 em 10 minutos)
17h30 Final da prova e entrega de prémios
* Horários sujeitos a alterações.

Duatlo Kids (até aos 12 anos inclusive)
6 a 8 anos Corrida 200m (1 volta) | Ciclismo 1000m (1 volta) | Corrida 200m (1 volta)
9 a 10 anos Corrida 400m (1 volta) | Ciclismo 2000m (1 volta) | Corrida 400m (1 volta)
11 a 12 anos Corrida 600m (1 volta) | Ciclismo 2500m (1 volta) | Corrida 600m (1 volta)

Triatlo (a partir dos 12 anos inclusive)
Natação 300m (1 volta)
Ciclismo 10000m (3 voltas)
Corrida 3000m (1 volta)
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A PROVA

HORÁRIOS*

DISTÂNCIAS

bem-vindo
triatleta
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No Secretariado da prova poderás levantar o teu kit de atleta assim como os kits de outros atletas que não 
consigam levantar os seus dorsais. É necessário apresentar identificação ou digitalização do documento de 
identificação da pessoa pelo qual pretendes levantar o kit. É também no secretariado que irás receber 
informação da vaga de partida onde estarás inserido quando levantares o kit.

O Chip é levantado no Secretariado e é usado num dos tornozelos durante toda a prova. A função deste chip é 
cronometrar todos os tempos da tua prova, para que no fim sejam publicadas as classificações.
Não te esqueças de trazer o teu material no dia da prova!

E U R O P A R Q U E  T R I A T H L O N  E X P E R I E N C E

INSCRIÇÕES

PRÉMIOS

SECRETARIADO DA PROVA

CHIP DE CRONOMETRAGEM
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3a FASE
1 a 8 Julho

2a FASE
1 a 30 Junho

1a FASE
1 a 31 Maio

TIPO DE
INSCRIÇÃO

15€

30€

45€

26€

36€

8€

12€

24€

36€

20€

27€

7€

10€

20€

30€

16€

21€

6€

Individual

Dupla

Tripla

Dupla

Tripla

Duatlo (até 12 anos)

Família*

Triatlo Duatlo Kids
Geral

Duplas

Triplas

Duplas Família

Triplas Família

1o » 10o (feminino e masculino)

1o » 10o

1o » 10o

1o » 10o

1o » 10o

1o / 2o / 3o Fem. (6-8 anos)
1o / 2o / 3o Masc. (6-8 anos)

1o / 2o / 3o Fem. (9-10 anos)
1o / 2o / 3o Masc. (9-10 anos)

1o / 2o / 3o Fem. (11-12 anos)
1o / 2o / 3o Masc. (11-12 anos)

* Familiares diretos (Pais, filhos, avôs)



A organização pretende que o Europarque Triathlon Experience seja um grande evento de experimentação da 
modalidade. Será uma experiência magnífica mas, para que assim seja, a segurança será máxima, especialmente 
no percurso de natação. Por isso escolhemos uma zona de águas totalmente protegidas, sem correntes e 
faremos as partidas por vagas, garantindo que nunca estão demasiados atletas na água em nenhum momento.
Na prática, a partir das 15h00, a organização dará uma partida de 5 em 5 minutos, com cerca de 30 elementos 
por cada vaga.No dia, teremos um relógio com a hora oficial na zona de partida, ao lado das listagens dos 
participantes em cada vaga. Além disso, teremos um speaker a anunciar as referidas vagas e a chamar os 
atletas, quando chegar a altura de se dirigirem à partida. As estafetas partirão nas últimas vagas da 
competição, dependendo do número de inscrições.

PARTIDAS
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O Kit de Atleta é composto por:
T-shirt oficial
Touca (uso obrigatório)
Saco
Dorsal e chip
Medalha (para todos os que concluírem a prova)
Outras ofertas de patrocinadores e
parceiros a avaliar

Material necessário para o dia da prova:
Segmento de Natação
Óculos de Natação
Touca
Fato Isotérmico ou de Surf
Segmento de Ciclismo
Calções e t-shirt ou fato completo
Capacete
Bicicleta
Segmento de Corrida
Sapatilhas de corrida
Calções e t-shirt ou fato completo (pode ser o
mesmo do ciclismo)
Todos os segmentos
Dorsal
Chip
Opcionais:
Óculos de Sol
Boné
Sapatos de ciclismo

- As provas de triatlo têm um período de preparação 
mais alargado pelo que deverás chegar ao local com 
pelo menos uma hora de antecedência. 
- Na entrada do Parque de Transição, basta recolher 
um cesto da organização e procurar o teu lugar que 
estará identificado.
- Irão estar muitas bicicletas no PT! Quando chegares 
da natação, vai ser difícil perceber qual é o teu lugar, 
por isso decora em que fila está a tua bicicleta e tira 
alguns pontos de referência.
- Coloca a bicicleta no suporte (preferencialmente 
pelo selim e com o guiador voltado para o corredor) e 
coloca o restante material de corrida e ciclismo 
dentro do cesto.

Conselhos para te organizares no Parque de 
Transição:
- Se nadares sem fato de neoprene, é preferível 
deixar o dorsal no cesto e coloca-lo apenas para o
ciclismo e para a corrida.
- Se tiveres uns sapatos de corrida diferentes dos de 
ciclismo, podes deixá-lo junto da bicicleta, em vez de 
ficarem dentro do cesto (assim, quando colocares o fato 
molhado no cesto, não molhas as sapatilhas de corrida)
- Confirma se está tudo ok e se podes deixar o 
Parque de Transição.
- Cerca de 15 minutos antes concentra-te na zona de 
partida e presta atenção às informações, para não 
falhares no teu horário de partida.
- Quando for chamada a tua “vaga” entra para o 
pontão e prepara-te para a aventura! Diverte-te!

KIT DE ATLETA CHECK-IN

CHECK LIST
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Obrigada triatletas!
Agradecemos a todos os triatletas que divulgaram a prova, reforçando em conjunto a 
promoção da modalidade, demonstrando que juntos somos mais fortes!
Dúvidas consulte o site http://experience.europarque.pt

E U R O P A R Q U E  T R I A T H L O N  E X P E R I E N C E

Ao início de cada volta da corrida, na zona de 
passagem de testemunho para as estafetas e na
zona de recuperação, poderás encontrar pontos de 
abastecimento.

Check-out
O Check-out é o momento em que é autorizada a 
entrada no Parque de Transição, para que possas 
retirar todo o material que foi colocado durante o 
Check-in.
Horários do Check-out: a partir do momento em que 
o parque de transição esteja vazio. Aguarda indica-
ção do staff da prova.

Resultados e Prémios
Os resultados poderão ser consultados online, no site 
do Europarque Experience.

Todos os participantes receberão a sua medalha de 
participação depois de passarem pela meta!
Poderás também consultar as fotografias e vídeos 
na página oficial do Europarque Experience.
Não te esqueças de sorrir!

Todos os dados recolhidos no processo de inscrição 
são mantidos e tratados de uma forma segura e 
destinam-se ao desenvolvimento natural do evento 
nomeadamente; validação do seguro nominal efetuado 
para todos os participantes no evento, lista de inscritos 
e elaboração de tabelas de resultados/classificações. 
Adicionalmente serão enviadas informações importan-
tes sobre a participação no evento bem como 
comunicações de eventos futuros. Todos os partici-
pantes podem exercer o seu direito de acesso, 
retificação ou anulação dos seus dados pessoais 
enviando e-mail para experience@europarque.pt.

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a 
cedência, de forma gratuita e incondicional, dos direitos 
de utilização da sua imagem captada nas filmagens 
que terão lugar durante o evento, autorizando a sua 
reprodução em peças comunicacionais de apoio.

Cancelamento
Não serão aceites pedidos de cancelamento de 
inscrição, não havendo lugar a reembolso do valor da 
inscrição. No caso de lesão ou doença a organização 
devolverá 50% do custo da inscrição, sendo necessário 
o envio para o email experience@europarque.pt do 
pedido de cancelamento da inscrição com a apresenta-
ção de certificado médico válido. Estes pedidos excecio-
nais serão aceites até dia 1 de julho para todas as 
inscrições realizadas nos prazos regulares.

Cedência
O pedido de cedência da inscrição a um terceiro 
participante tem de ser efetuado por e-mail para 
experience@europarque.pt, através do mesmo 
endereço de e-mail que consta na inscrição. Os 
pedidos de cedência de inscrição serão aceites até 
dia 1 de julho. A cedência de inscrição não dá direito a 
qualquer reembolso à pessoa que cede a inscrição.

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a 
fatores externos à organização: Catástrofes 
naturais, Greves, Manifestações, impossibilidade de 
usar as vias de circulação de trânsito, impossibilida-
de de usar telecomunicações, restrições do governo, 
nova legislação. Nestes casos a organização 
reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à 
data prevista para a realização do evento emitir um 
parecer acerca das ações a serem tomadas 
resultantes da gravidade do cancelamento.

ABASTECIMENTOS

INFORMAÇÕES PÓS-PROVA

PROTEÇÃO DE DADOS

DIREITOS DE IMAGEM

CANCELAMENTO DO EVENTO

CANCELAMENTO, CEDÊNCIA
E ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO
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