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El triatló, per a tothom

EL CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA ACULL LA TERCERA EDICIÓ DEL FASTTRIATLON,
UNA PROVA DE DISTÀNCIES REDUÏDES PERFECTA PER ALS QUE S'INTRODUEIXEN EN
LA DISCIPLINA

RAMÓN ÁLVAREZ

Fasttriatlon Club vol que aquesta prova sigui més fàcil i més espectacular.

"El triatló és un esport de gent satisfeta, que se sent realitzada amb el que fa: l'important és gaudir, mai patir". La sentència, de Fito
Arévalo, vicepresident de Fasttriatlon Club, resumeix l'esperit de la tercera edició del Fasttriatlon (www.fasttriatlon.com), que es fa el
pròxim 10 de maig al Canal Olímpic de Catalunya.com el seu nom deixa clar, es tracta d'un triatló ràpid. I curt. Diferent, en definitiva.

La prova té dues distàncies principals, a la carta: Sprint, amb 750 m de natació, 20,2 km de bicicleta i 5 km de cursa a peu, i Supersprint,
amb 300 m a l'aigua, 8 km sobre la bicicleta i 2 km corrent. "Unes distàncies a l'abast de tothom amb una mínima preparació", insisteix
Arévalo. De fet, no cal ni estar federat per participarhi, tot i que el club recomana a tots els practicants fer-ho per les assegurances que
proporciona qualsevol federació esportiva.

L'objectiu de Fasttriatlon Club amb aquesta prova i el mateix de l'entitat; el seu nom no enganya és fer més fàcil i més espectacular
aquesta disciplina tan completa i, per què no dir-ho, tan complicada. Principalment per als participants, però també per als seus
acompanyants i per al públic en general, que pot gaudir d'un matí de triatló àgil i fàcil d'entendre. "Per al públic, seguir un triatló així, que
tret de la prova de ciclisme es disputa a les mateixes instal·lacions, també és una bona experiència argumenta el vicepresident del club
organitzador. Necessitem triatletes, però també gent que gaudeixi de l'espectacle que ells aporten".

I l'aposta, de moment, funciona força bé. Tant la prova com el club apleguen cada dia més triatletes o aspirants a triatletes de totes les
edats i condicions. Des de reconeguts especialistes en el triatló fins a triatletes independents que comencen. A falta d'uns dies perquè es
tanqui el període d'inscripcions, mig miler d'esportistes ja s'han inscrit a la cita del Castelldefels. Els introduïts en la matèria ho han fet en
la distància Sprint, l'única amb premis. La resta, en la Supersprint. "La gent que vol descobrir el triatló ha d'anar pas a pas, i aquesta
distància, en un entorn vigilat, és idònia", insisteix el club. Uns circuits que són també els de la Copa Youth Barcelona, per a infantils i
cadets. La sessió es completa amb un paratriatló que es disputa en els circuits llargs. El format té l'avantatge de disputar-se en un
recinte tancat, amb una prova de natació que, pel fet de no ser a mar oberta, també és més segura i assequible. Tot i que els nedadors
són els que primer agafen la dinàmica d'un triatló, la realitat és que són molts més els corredors populars els que s'endinsen en
l'especialitat, i la part aquàtica acostuma a ser la més problemàtica. Només la cursa en bicicleta surt del Canal Olímpic, tot i que també
per un circuit a la zona de platja molt planer i senzill. "Estem orgullosos que molts comencin aquí a fer triatló i que fins i tot ho faci gent ja
veterana. Això confirma que hem sabut trobar la fórmula", considera Fito Arévalo. El club, com la prova, també acull a tothom. Organitza
entrenaments, dóna consells, facilita material... Un servei complet per al triatleta, una espècie en plena expansió.

Cinc mil federats i més de 80 proves

+ A MÉS A MÉS

El creixement del triatló a Catalunya fa que, a hores d'ara, la Federació Catalana tingui més de 5.000 federats al conjunt d'Espanya en
són 20.000 i que en els quatre primers mesos del 2014 ja hagi superat la xifra d'inscrits de tot l'any passat. L'organisme té un calendari
que supera les 80 proves només al Principat i, des de l'abril passat, acull una competició per clubs on preval l'estratègia col·lectiva per
sobre de la competència individual. Prop de dos-cents clubs, molts d'específics, tot i que també seccions de clubs atlètics i de natació,
apleguen competidors i proves.
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