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Introducció: 

Des de Dual Grups i com a empresa organitzadora del sailfish-berga, estem molt il·lusionats pel 
fet de poder presentar aquesta cinquena edició triatló. 

Abans de res ens agradaria agrair a totes aquelles persones, entitats i empreses que ens han 
ajudat a portar a terme les edicions anteriors i ens recolzen i donen continuïtat a aquesta 
prova. Sense vosaltres no hauria estat possible. Moltes gràcies a tots! 

 

Presentació: 

La data per a la V edició del triatló sailfish half triatló de Berga és el 13 de setembre. 

La participació per aquesta edició és d’un total de 925 triatletes, la més alta de les 5 edicions 

fetes.  

Remarcar la presència rècord de triatletes berguedans, amb més de 50 corredores i corredors 

A nivell d’èlit, destacar la inscripció del triatleta professional alemany Andreas Dreitz i la 

triatleta de Toledo Maria Ortega de Miguel 

Les novetats més destacades per aquesta edició és la incorporació de la modalitat de relleus 

de 3 persones (cada persona realitza un segment diferent i al final entre tot l’equip junt per 

creuar la línia d’arribada) 

A nivell esportiu no hi ha canvis respecte a l’edició de l’any passat (ho podreu veure en detalls 

dels segments explicats al final) 

Recordar que durant el dissabte 12 de setembre i de 10h a 19h, hi haurà una Expo esportiva, 

amb la presència de més de 25 expositors  

En aquesta edició el projecte solidari al que es dona suport des del sailfish-berga és WOP 

(Wolk On Project, www.wolkonproject.org ) 
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Dades tècniques de la prova: 

� Nom: SAILFISH HALF TRIATLÓ DE BERGA. 

� Data: 13 de setembre de 2015. 

� Lloc: Berga i la comarca del Berguedà. 

� Distàncies: 1.9km de natació, 90km de bicicleta i 21km de cursa a peu. 

� Inscripció: màxim 700 inscrits individuals i 75 equips (relleus). 

Horaris de la cursa: 

Dissabte dia 12 de setembre 

10:00 - 19:00 Punt d'Informació. 

10:00 - 19:00 Recollida de dorsals i Bossa sailfish del corredor. 

11:00 – 13:00 / 15:00-19:00   Check-In T1 i T2 

10:00 - 19:00 Obertura de la Zona Expo. 

18:00-18:30 Roda de premsa 

18:30-19:00 Briefing en Català 

19:00-19:30 Briefing en Anglès/Alemany 

19:30-20:00 Briefing en Castellà 

18:30 - 21:00 Pasta Party 

Diumenge dia 13 de setembre 

6:00-8:00 Serveis d’Autocar 

6:00 Obertura boxes T2 

6:45 Obertura boxes T1 

8:00  Inici del sailfish half triatló de Berga 2015 

12:00 Arribada del primer triatleta a línia de meta. Passeig de la Indústria 

14:00 Arribada de l’últim triatleta a línia de meta. Passeig de la Indústria 

9:00-11:00 Servei d’Autocar per acompanyants 

12:30 (o que l’últim triatleta comenci la cursa a peu) Check-Out de les bicicletes +  Bossa 
SWIM + BIKE + RUN en el box de la T2 

14:00 Lliurement de premis. Al Passeig de la Indústria 

14:20 Sorteig de regals. Al Passeig de la Indústria 

14:40 Donem per acabat el sailfish Half Triatló de Berga 2015  
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Detall dels segments: 

Segment de natació 

� Lloc: Pantà de la Baells. 

� Distància: 1.9km de natació. 

� Recorregut: una sola volta en sentit de les agulles del rellotge, seguint un 
itinerari marcat per boies en la zona compresa entre la presa del Pantà de la 
Baells i el pont de la carretera que va de Berga a Vilada. 

� Entrada a l’aigua: es farà a peu pla al final de la rampa que comença al costat 
del pàrquing de la presa del Pantà de la Baells i que porta fins arribar al nivell 
de l’aigua del pantà. Per tant els triatletes no s’hauran de llançar des de cap 
lloc per d’entrar dins de l’aigua. 

� Sortida de l’aigua: es sortirà pel mateix lloc per on s’ha entrat a l’aigua i es 
pujarà per una rampa de 50m de llarg i 4m d’ample que ens portarà fins al 
pàrquing annexe a la presa del Pantà de la Baells. 

�  Transició 1: Els boxes de la T1 es trobaran situats a la presa del Pantà de la 
Baells. 

 

Segment de ciclisme 

� Recorregut: des de la T1 (Pantà de la Baells), s’agafarà la carretera C26 direcció 
cap a Berga, fins arribar a la C16  direcció Berga i a l’alçada de l’entrada sud de 
Berga, girar per l’antiga C-1411a direcció a la Colònia Rosal, continuem fins a 
Gironella i a l’arribar a Puig-reig, agafem la BV-4131 fins a Casserres i d’aquí 
BV-4132 fins a l’Espunyola, a continuació tornarem a agafar la C26 que ens 
portarà a Avià i d’aquí fins a Berga per tornar a agafar l’antiga C-1411a direcció 
a la Colònia Rosal i començar així la segona volta. 

� Distància: 90km. 

� Voltes: es donaran 2 voltes de 45km. 

� Transició 2: la T2 estarà situada dins de la Ciutat de Berga a la zona del Passeig 
de la Indústria. 

 

Segment de cursa a peu 

� Recorregut: 3 voltes de 7km a un itinerari urbà per dins de la Ciutat de Berga. 

� Distància: 21km. 

� Arribada: l’arribada de la triatló es farà al costat de la T2, a l’inici del Passeig de 
la Indústria.  
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Gironella i a l’arribar a Puig-reig, agafem la BV-4131 fins a Casserres i d’aquí 
BV-4132 fins a l’Espunyola, a continuació tornarem a agafar la C26 que ens 
portarà a Avià i d’aquí fins a Berga per tornar a agafar l’antiga C-1411a direcció 
a la Colònia Rosal i començar així la segona volta. 

� Distància: 90km. 

� Voltes: es donaran 2 voltes de 45km. 

� Transició 2: la T2 estarà situada dins de la Ciutat de Berga a la zona del Passeig 
de la Indústria. 

 

Segment de cursa a peu 

� Recorregut: 3 voltes de 7km a un itinerari urbà per dins de la Ciutat de Berga. 

� Distància: 21km. 

� Arribada: l’arribada de la triatló es farà al costat de la T2, a l’inici del Passeig de 
la Indústria.  
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Introducció: 

Des de Dual Grups i com a empresa organitzadora del sailfish-berga, estem molt il·lusionats pel 
fet de poder presentar aquesta cinquena edició triatló. 

Abans de res ens agradaria agrair a totes aquelles persones, entitats i empreses que ens han 
ajudat a portar a terme les edicions anteriors i ens recolzen i donen continuïtat a aquesta 
prova. Sense vosaltres no hauria estat possible. Moltes gràcies a tots! 

 

Presentació: 

La data per a la V edició del triatló sailfish half triatló de Berga és el 13 de setembre. 

La participació per aquesta edició és d’un total de 925 triatletes, la més alta de les 5 edicions 

fetes.  

Remarcar la presència rècord de triatletes berguedans, amb més de 50 corredores i corredors 

A nivell d’èlit, destacar la inscripció del triatleta professional alemany Andreas Dreitz i la 

triatleta de Toledo Maria Ortega de Miguel 

Les novetats més destacades per aquesta edició és la incorporació de la modalitat de relleus 

de 3 persones (cada persona realitza un segment diferent i al final entre tot l’equip junt per 

creuar la línia d’arribada) 

A nivell esportiu no hi ha canvis respecte a l’edició de l’any passat (ho podreu veure en detalls 

dels segments explicats al final) 

Recordar que durant el dissabte 12 de setembre i de 10h a 19h, hi haurà una Expo esportiva, 

amb la presència de més de 25 expositors  

En aquesta edició el projecte solidari al que es dona suport des del sailfish-berga és WOP 

(Wolk On Project, www.wolkonproject.org ) 
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Dades tècniques de la prova: 

� Nom: SAILFISH HALF TRIATLÓ DE BERGA. 

� Data: 13 de setembre de 2015. 

� Lloc: Berga i la comarca del Berguedà. 

� Distàncies: 1.9km de natació, 90km de bicicleta i 21km de cursa a peu. 

� Inscripció: màxim 700 inscrits individuals i 75 equips (relleus). 

Horaris de la cursa: 

Dissabte dia 12 de setembre 

10:00 - 19:00 Punt d'Informació. 

10:00 - 19:00 Recollida de dorsals i Bossa sailfish del corredor. 

11:00 – 13:00 / 15:00-19:00   Check-In T1 i T2 

10:00 - 19:00 Obertura de la Zona Expo. 

18:00-18:30 Roda de premsa 

18:30-19:00 Briefing en Català 

19:00-19:30 Briefing en Anglès/Alemany 

19:30-20:00 Briefing en Castellà 

18:30 - 21:00 Pasta Party 

Diumenge dia 13 de setembre 

6:00-8:00 Serveis d’Autocar 

6:00 Obertura boxes T2 

6:45 Obertura boxes T1 

8:00  Inici del sailfish half triatló de Berga 2015 

12:00 Arribada del primer triatleta a línia de meta. Passeig de la Indústria 

14:00 Arribada de l’últim triatleta a línia de meta. Passeig de la Indústria 

9:00-11:00 Servei d’Autocar per acompanyants 

12:30 (o que l’últim triatleta comenci la cursa a peu) Check-Out de les bicicletes +  Bossa 
SWIM + BIKE + RUN en el box de la T2 

14:00 Lliurement de premis. Al Passeig de la Indústria 

14:20 Sorteig de regals. Al Passeig de la Indústria 

14:40 Donem per acabat el sailfish Half Triatló de Berga 2015  
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Detall dels segments: 

Segment de natació 

� Lloc: Pantà de la Baells. 

� Distància: 1.9km de natació. 

� Recorregut: una sola volta en sentit de les agulles del rellotge, seguint un 
itinerari marcat per boies en la zona compresa entre la presa del Pantà de la 
Baells i el pont de la carretera que va de Berga a Vilada. 

� Entrada a l’aigua: es farà a peu pla al final de la rampa que comença al costat 
del pàrquing de la presa del Pantà de la Baells i que porta fins arribar al nivell 
de l’aigua del pantà. Per tant els triatletes no s’hauran de llançar des de cap 
lloc per d’entrar dins de l’aigua. 

� Sortida de l’aigua: es sortirà pel mateix lloc per on s’ha entrat a l’aigua i es 
pujarà per una rampa de 50m de llarg i 4m d’ample que ens portarà fins al 
pàrquing annexe a la presa del Pantà de la Baells. 

�  Transició 1: Els boxes de la T1 es trobaran situats a la presa del Pantà de la 
Baells. 

 

Segment de ciclisme 

� Recorregut: des de la T1 (Pantà de la Baells), s’agafarà la carretera C26 direcció 
cap a Berga, fins arribar a la C16  direcció Berga i a l’alçada de l’entrada sud de 
Berga, girar per l’antiga C-1411a direcció a la Colònia Rosal, continuem fins a 
Gironella i a l’arribar a Puig-reig, agafem la BV-4131 fins a Casserres i d’aquí 
BV-4132 fins a l’Espunyola, a continuació tornarem a agafar la C26 que ens 
portarà a Avià i d’aquí fins a Berga per tornar a agafar l’antiga C-1411a direcció 
a la Colònia Rosal i començar així la segona volta. 

� Distància: 90km. 

� Voltes: es donaran 2 voltes de 45km. 

� Transició 2: la T2 estarà situada dins de la Ciutat de Berga a la zona del Passeig 
de la Indústria. 

 

Segment de cursa a peu 

� Recorregut: 3 voltes de 7km a un itinerari urbà per dins de la Ciutat de Berga. 

� Distància: 21km. 

� Arribada: l’arribada de la triatló es farà al costat de la T2, a l’inici del Passeig de 
la Indústria.  
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