
REGLAMENT D´ADULTS 07.5.16 (EQUIPS) 

 

1.- L´inscripció serà de 80 equips com a màxim, fent-se la primera eixida a les 16:00 i la 

última a les 18:53 (eixida cada 2 min) 

El plaç d´inscripció conclou  el dimecres 4 de Maig a les 00:00 de la nit o fins esgotar 

places 

Fins al 20 d´Abril soles es permetrà la inscripció dels equips A 

 

2.- La inscripció es formalitzarà  a la Federació de Triatló de la CV mitjançant TPV 

amb un preu de 146 €: 

Inscripció on-line de la pàgina web www.triatlocv.org. Aquest any 1 € de la inscripció 

de cada atleta es donarà per al colectiu “Aspanion (niños con cáncer)”. 

 

3.- Al circuit de bici està permés el drafting entre els esportistes del mateix equip. No 

entre la resta. Equip sobrepassat ha de deixar-se caure 25 metres almenys. Serà 

obligatori l´ús del casc i el trànsit serà control·lat. Caldrà donar dos voltes i mitja. Es 

responsabilitat de l´equip el contar-les. Al circuit de carrera caldrà donar dues voltes. 

 

 

 

4.-Els participants es comprometen a respectar les normes de la competició, el 

reglament de la Federació Espanyola de Triatló així com a conèixer el recorregut de 

cada segment. 

 

5.- L´organització tindrà la potestat per retirar a qualsevol participant quan considere 

que la seua salut corre perill 

 

 

http://www.triatlocv.org/


6.- Qualsevol reclamació es presentarà al Judge Àrbrit de la Prova amb un plaç de 15 

minuts des de que ix la classificació provisional (taxa d´apel·lacio: 20 €). Podeu 

consultar el procediment al reglament de competicions de FETRI: 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/01/3.2016.FETRI_.Competiciones.Reglamento-de-

Competiciones.v.2016.pdf  

 

7.- El participant ha de disposar chip groc per poder competir. Qualsevol incidència serà 

atesa pel personal de cronometratge de la federació (més info a www.triatlocv.org). Tot 

participant que no dispose de chip groc en propietat (o que no el porte a 

la prova) haurà de pagar en el lloc de cronometratge. 

(més info a www.triatlocv.org) 

 

8.- A la entrada de la T.2 (boxes bici) i T.1 (aigua-bici), es demanarà per poder accedir 

el DNI o licència. L´horari d´apertura de boxes T1 (aigua-bici) serà de les 15:00. 

L´horari d´apertura de boxes T.2 (bici-carrera) serà de 14:35. ATENCIÓ: CADA 

EQUIP TINDRÀ UN HORARI PREVÍST D´ACCÉS AL BOX. ES OBLIGACIÓ DE 

L´ESPORTISTA SABER-HO (info en www.triatlocv.org) 

La T.2 serà disociada i estarà situada al Xunqueral de Bétera. La T.1 estarà a la bassa. 

 

9.- Distància: 750 m- 23 Qm- 5 Qm 

 

10.- L´entrega de premis es realitzarà una vegada finalitzada la prova. Hi hauran premis 

en metàl·lic per als 3 primers i 3 primeres absoluts de 200€ + caixa vi bodegas 

mustiguillo + pernil , 150€ + caixa de vi + lot d´embutit, 100 € + caixa de vi + lot 

d´embutit respectivament. El 4t i 5é millor tindran inscripció gratuita per a 2017. Per 

obtindre els premis és obligatori us espereu a la entrega de trofeus. El club amb més 

equips femeníns i masculins es durà un lot en material de Tribox valorat en 300 €.  

 

 

 

13.- Hi haurà guardarropia soles a la zona del junqueral. RECOMANEM QUE 

DEIXEU TOT EL POSSIBLE BAIX. DALT S´ARREPLEGARAN ELS VOSTRES 

DNI I ULLERES I LES BAIXARAN A GUARDARROPIA. A l´acabament tindreu la 

motxilla, ulleres, dni i material de T.2 a GUARDARROPIA (Xunqueral) 

http://www.triatlocv.org/


 

14.- L´accés a la zona de la bassa es realitza amb bicicleta per un recorregut senyalitzat 

alternatiu al circuit de competició. Aquest apareix als plànols i a les reds socials. 

Per favor no us claveu en circuit de bici ja que hi haurà equips competint.  

15.- Inscripció i modalitats. Des de apertura d´inscripcions fins al 28 d´Abril, únicament 

inscripcions EQUIPS FEDERATS. Des del 28 d´abril fins al 4 de Maig, EQUIPS NO 

FEDERATS (ja siga tots els integrants no federats, o un mix federat-no federat). En 

aquest casos els equips s´anomenaran en funció de l´ordre d´inscripcio (equip 1, equip 

2, etc) No disputaran l´autonòmic. 

 

REGLAMENT MENORS. 07.5.16 

 

1.- El circuit de bici estarà tallat al trànsit. Serà obligatori l´us del casc 

 

2.- Està permés anar a roda entre la gent del mateix sexe. 

 

3.- La entrada a boxes tindrà el seguent ordre. 

Cadets //infantils//alevins // benjamins/ prebenjamins 

 

4.- L´ordre de eixida serà. Cadets- Infantils-Alevins-Benjamins- Prebenjamins. 

 

5.- L´horari previst d´inici serà a les 9:00 del mati. 

 

6.- La prova es realitzarà a la bassa de natació dels adults. 

 

7. Categories i Distància: 

Cadets: 660 m- 9 Qm (2 voltes)- 2 Qms (2 voltes) 

Infantils: 500 m- 4,5Qm (1volta)-1 Qm (1volta) 

Alevins: 190 m- 3,6 Qm (1 voltes)- 600 m (1volta) 

Benjamins: 150 m-2,4 Qm (1 voltes)- 400 m (1 volta) 

Prebenjami: 60 m- 1,2 Qm (1volta)- 200 m (1volta) 

 

8.- La inscripció es formalitzarà  a la Federació de Triatló de la CV I mitjançant la 

inscripció on-line de la pàgina web www.triatlocv.org.  

http://www.triatlocv.org/


La relació máxima d´esportistes per categoria seran: 

Cadet Masculí: 60 persones 

Cadete Femeni: 60 persones 

Infantil Masculí: 60 persones 

Infantil Femeni: 60 persones 

Alevi Masculí: 50 persones 

Alevi Femeni: 50 persones 

Benjami Masculí: 50 persones  

Benjami Femeni: 50 persones 

Multiesport Masculí: 50 persones 

Multiesport Femení: 50 persones 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


