
III DUATLÓ DE RELLEUS MIXTE CASTELLÓ 2020 

DIUMENGE 2 FEBRER 

 

El pròxim cap de setmana és celebra a Castelló el III DUATLÓ 
DE RELLEUS MIXTE a la nostra població i volem animar a totes i a 
tots els castelloners a participar d´alguna forma ja que omplirem els 
carrers de Castelló de moltes i molts triatletes que ens faran gaudir 
d´un gran cap de setmana d´esport. 

L´edició d’enguany serà la primera prova de la LLIGA DE 
CLUBS CAIXA POPULAR, i a més, tindrà l’afegit de tractar-se de 
CAMPIONAT AUTONÒMIC, per la qual cosa tindrem en Castelló un 
gran elenc de les i els millors triatletes de la geografía valenciana.  

Per altra banda, els equips serán MIXTES i estarán formats 
per dos dones i dos homes, el que farà una prova més atractiva per 
a totes les participants i totes les persones que s’acosten a vore-ho.  

 

III DUATLÓ PER RELLEUS: 

CAMPIONAT AUTONÒMIC DUATLÓ RELLEUS MIXTE. 

PRIMERA PROVA PUNTUABLE PER A LA LLIGA DE CLUBS 
CAIXA POPULAR. 

 

Ací vos deixem la informació per a que no perdeu cap detall: 

DIUMENGE 3 FEBRER (REGLAMENT RELLEUS) 

- 7:30 - 8:45 h. RECOLLIDA DE PITRALS 

- 7:30 - 8:50 h. OBERTURA D´ÀREA DE TRANSICIÓ I 
CONTROL DEL MATERIAL 

9.00 h. EIXIDA DUATLÓ PER RELLEUS MIXTE 

12.15 h. Retirada del material de la prova 



L´entrega de trofeus es realitzarà en el moment en el que totes 
les participants estiguen en meta. 

 

CIRCUIT A PEU (2 VOLTES, 3 qms.): 

EIXIDA I META: PARC DE L´ESTACIÓ 

CARRERS: 

C/ Reverendo Joan Vidal. 

C/ Joanot Martorell. 

C/ Sants de la Pedra. 

C/ Carles Carbonell. 

 

CIRCUIT CICLISME (2 VOLTES, 5,6 qms.): 

EIXIDA I META: PARC DE L´ESTACIÓ 

CARRERS: 

Avda. de l´Estació. 

C/ Remigio Sanchis. 

Plaça de la Constitució. 

Ronda Montolivet. 

Ronda Sud. 

(fins rotonda de l’Institut) 

 

CIRCUIT A PEU (1 VOLTA, 1,5 qms.):  

EIXIDA I META: PARC DE L´ESTACIÓ 

CARRERS: 



C/ Reverendo Joan Vidal. 

C/ Joanot Martorell. 

C/ Sants de la Pedra. 

C/ Carles Carbonell. 

 
 

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT: 

Recomanem a totes i tots els veïns que estiguen atents a les 
indicacions i els talls de carrers que realitzarà la Policia Local durant 
el temps que estiga en marxa la prova. 

Amb tota aquesta informació només ens queda desitjar a la 
gent que va a participar que tinga molta sort i a la resta de veïnes i 
veïns que isquen al carrer per a gaudir del que estem ben segur va 
a ser un gran espectacle. 

Club Multiesport El Castellet 
 
 


