
 
 
 
 

III Campionat del Món de triatló per a policies i b ombers 
 

      
 

Half Challenge Costa de Barcelona-Maresme 
29 de maig de 2011 

 
Companys i companyes, 
 
El CAT formarà part, per segon any, de l’organització del III Campionat 
del Món de triatló per a policies i bombers Half Challenge Costa de 
Barcelona-Maresme que es celebrarà el dia 29 de maig de 2011 a la 
població de Calella (Barcelona) de 1,9 qm nedant, 90 qm en bicicleta 
i 21 qm de cursa a peu. 
 
La nostra decisió de participació com entitat organitzadora ha estat 
motivada per la invitació formal per part dels impulsors de la prova 
per a col�laborar en la publicitat de l’esdeveniment i la recerca del 
voluntariat, així com dels descomptes en els preus de la quota 
d’inscripció per a tots aquells/es afiliats/des del CAT interessats a 
participar en la prova. 
 
El III Campionat del Món de triatló per a policies i b ombers és un prova 
esportiva, lúdica i alhora familiar. És l’esdeveniment més important 
per la comarca del Maresme. 
Hi haurà també un seguit d’activitats prèvies i posteriors al dia de la 
prova. 
L’objectiu de l’organització és superar la xifra de 200 inscripcions, 
entre policies i bombers, amb l’esperit participatiu i obert a totes les 
edats i nivells físics. 
 
Recordar que el III Campionat del Món de triatló per a policies i b ombers 
es pot fer en la categoria individual o per Equips de Relleus (equips 
de 3 participants on un component neda, un altre fa el ciclisme i un 
altre la cursa a peu). Així obrim més encara el ventall de possibilitats 



de formar part d’una prova mundial on no només la competició és la 
finalitat. 
El campionat necessitarà 500 voluntaris per dur a terme el lliurament 
de dorsals, avituallaments, atenció als esportistes, preparar el sopar 
de benvinguda, tasques de coordinació, acompanyaments i seguiment 
de la prova, ... 
 
Vols ser voluntari? I ser-ho amb la teva moto? 
Contacte i informa’t dels al�licients i les avantatges. 
 
Vols inscriure’t com a esportista? 
Gaudeix dels descomptes com afiliat del CAT. 
Preus pels participants: 
Categoria Individual: 150€ (125€ pels afiliats del CAT amb 
assegurança inclosa). 
Categoria per Equips de Relleus: 210€ per equip (gratis pels afiliats 
del CAT amb assegurança inclosa). 
 
Ets afiliat del CAT i participes en la categoria pe r Equips de Relleus? 
Tots els afiliats del CAT que participeu en la categoria per Equips de 
Relleus contacteu amb el CAT per que la vostra part de la quota 
d’inscripció l’abonarà el CAT.  
Si vols participar només amb una disciplina i no tens encara equip, el 
CAT coordinarà a tots aquells que estigueu interessats per formar 
equips. 
 
Per més informació, contacteu amb: 
 

Jordi Pèrez. Director de la prova 
jperez@challenge-barcelona.es 

 
Jaume Gustems. Delegat del CAT 

cat@elsindi.cat 
 
Tota la informació la podeu obtenir a través de la web oficial de la 
Challenge-Barcelona: 
www.challenge-barcelona.es 
 
o del CAT:  
www.elsindi.cat 
 
 
SALUT! 
 
Catalunya, novembre 2010. 

 


