
XII DUATLÓ CROSS BANYERES DE MARIOLA. REGLAMENT 

4 Novembre 2017 

DISTANCIES 

5,22 Km carrera a peu +  17,6 Km ciclisme + 3,3 Km carrera a peu 

REGLAMENT DE LA PROVA 

1. L’organitzador de la prova es el Club TRIATLO BANYERES DE MARIOLA, amb la col·laboració del 

M.I. Ajuntament de Banyeres de Mariola. 

2. La responsabilitat del control tècnic de la prova estarà a càrrec de la Federació de Triatló de la 

Comunitat Valenciana. 

3. Puntuable per al circuit DUCROSSXTREM 

4. Els participants es comprometen a respectar les normes de competició i complir el reglament 

de la federació espanyola de Triatlo. 

5. El nombre màxim de participants estarà limitat a 299 duatletes.  

6. La prova es podrà fer per parelles: un participant fa la part de RUN i l’altre la part de BTT. En 

l’àrea de boxes es farà la transició, traspassant al corredor de BTT/RUN  el dorsal i el xip. 

7. La participació per parelles no serà puntuable per al circuit DucrossXtremme. 

8. L’organització adverteix als participants que  la major part del circuit es desenvolupa per zona 

muntanyosa,  tant per pistes forestals com per sendes. El nivell de dificultat en alguns trams 

es pot considerar elevat, per la qual cosa, es recomana  a tots els participants que adeqüen la 

velocitat i el risc, al nivell de dificultat de cada tram del circuit. També s’informa que  en el 

Tram 2 bicicleta, existeixen tres punts d’especial precaució: 

a. P.K. 3,50 a 4,50 - Circulació a través de la població 

b. P.K. 7,85  – Creuament de CV – 795 

c. P.K. 15,70 – Creuament de la CV – 795 

9. En el segment de bici, estarà permès anar a roda, però no entre duatletes de diferent sexe 

10. Els participants deuran portar els dorsals lliurats per l’organització sense cap manipulació dels 

mateixos. 

11. Per l’entrada a l’àrea de transició (boxes), es deurà presentar DNI o llicència federativa amb 

foto. No s’admetran les acreditacions verbals o escrites. 

12. La obertura de boxes desprès de la prova, es realitzarà 10 minuts després de l’entrada de 

l’últim participant. Serà necessària la presentació del DNI, llicencia federativa o dorsal de la 

prova. 

13. Hi haurà temps de tall en el segment de bici. Tot participant que no aconseguisca arribar a la 

segona transició (primer segment + transició 1 + segon segment), en 2h.20min. no se li 

permetrà de continuar en la prova. 

14. Degut a que la prova es desenvolupa per àrees annexes al PARC NATURAL DE LA 

SERRA MARIOLA, es demana a tots els participants, s’abstinguen de tirar gels, 

barretes, ... fora de les zones d’avituallament. 

El participant  deurà revisar els recorreguts, al menys en l’entorn pròxim a la zona de 

transició, per a la pressa en consideració de les mesures de seguretat que deurà tindre durant 

la competició ( velocitat recomanada, desnivells, accessos, …) 
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L’organitzador  disposarà del necessari per indicar les zones on calen mesures de seguretat 

per part dels participants, tant en les indicacions anteriors a la prova com al Tauler oficial de la 

prova. 

CATEGORIES 

Categories Individual (femenines i masculines) 

JUNIORS               “          98 – 99 (18-19 anys) 

SUB-23                  “           94 – 97 (20-23 anys) 

VETERANS  I          “         68 – 77  (40-49 anys) 

VETERANS  II      “            58 – 67  (50-59 anys) 

VETERANS  III    “            < = 57 (>= 60 anys) 

ABSOLUTS   Tots 

Categories per parelles (relleus) 

CATEGORIA ÚNICA femenina 

CATEGORIA ÚNICA masculina 

CATEGORIA ÚNICA equips mixtes 

Classificacio per clubs 

La classificació per clubs es farà sumant els 3 primers corredors individuals de cada equip, 

sense distinció de categories. Els corredors deuran estar federats en un club federat de triatló. 

LLOC DE CELEBRACIÓ 

1. Eixida i meta en PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

2. Transició davant PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL 

3. Avituallament carrera a peu:  Eixida Boxes 

4. Avituallament ciclisme: a meitat recorregut (punt de més altitud de la prova) 

5. Avituallament postmeta:  AREA META 

6. La zona de recepció, recollida de dorsals, dutxes i pàrking en PAVELLO ESPORTIU 

MUNICIPAL 

7. Hi haurà servei de guarda-roba. 

INSCRIPCIONS A LA PROVA I XIPS 

1. Serà de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartat “INSCRIPCIONES ON LINE”, 

“XI Duatlo Cross Banyeres de Mariola”. 

2. Data límit d’inscripció: 2 de novembre de 2016.  

3. Federats en triatló : 20€  

4. No federats en triatló: 30€ (20€ + 10€ llicència d’un dia). 

5. Corredors locals: 15€ federats; 25€ no federats 

6. Inscripció per parelles (corredors federats): 25€ 

7. Inscripció per parelles (corredors no federats): 35€ (25€ + 10€ llicencia 1 dia) 

8. Inscripció per parelles local federats: 20 € 

9. Inscripció per parelles lolal no federat: 25€ (15€ + 10€ llicencia 1 dia) 

10. Queda prohibida l’ inscripció el dia de la prova. 

11. La quota d’inscripció no serà reemborsable, excepte:  

a. que la prova no es desenvolupe per causes alienes a l’organització (meteo, 

emergencia per incendis, ...) 

http://www.triatlocv.org/
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b. Per error en el pagament 

c. Per estar coberta la quota de participants 

12. La llista d’inscrits podrà ser consultada en : www.triatlocv.org 

13. La recollida del xip es realitzarà el mateix dia de la prova. Tot participant que no disposa 

de xip groc o en propietat (o que no el porte a la prova) podrà adquirir-lo en la carpa de 

cronometratge. El xip llogat deurà tornar-se al finalitzar la prova. 

TROFEUS  

1. Trofeu als 3 primers corredors individuals de la General masculins i femenins 

2. Trofeu als 3 primers corredors individuals de cada categoria, masculina i femenina. 

3. Trofeu als 3 primers corredors per parelles femení, masculí i mixte 

4. Trofeu als 3 millors equips (corredors individuals) masculí, femení  

5. Trofeu als 3 primers corredors locals masculí i femení 

OBSEQUI DE LA PROVA 

Pendent de determinar 
 

HORARIS 

14.15 H: Recollida de dorsals. 
14.30 H: Obertura de l’àrea de transició i control de material. 
15.15 H: Tancament de l’àrea de transició. 
15.30 H : Eixida 
18.30 H : Entrega de trofeus. 

 

Més informació de la prova en www.triatlocv.org i en el correu tribanyeres@tribanyeres.com  

RECLAMACIONS I APEL·LACIONS 

a) Els atletes o tècnics dels clubs acreditats, podran fer reclamacions i/o apel·lacions, segons es el 
detallat a continuació: 

(i) Reclamacions contra la llista de eixida: Abans de la reunió tècnica i, de no existir aquesta, 
fins a una hora abans de l’eixida. 
(ii) Reclamacions contra la llista provisional de resultats, l’actitud d’un altre esportista i/o 
irregularitats en l’organització de la competició: quinze minuts després del fet que passe mes 
tard: 

a. La publicació de la llista provisional de resultats en el Tauler d’anuncis. 
b. L’entrada en meta de l’atleta implicat. 

(iii) Apel·lacions contra sancions aplicades pel Jutge àrbitre, o per decisions presses per ell, 
amb l’excepció de les eliminacions (que no son apel·lables), quinze minuts desprès del fet que 
passe mes tard: 

a. La publicació de la sanció o de la decisió en el Tauler d’anuncis. 
b. L’entrada en meta de l’atleta sancionat. 

b) Les reclamacions seran formulades per escrit i entregades al Jutge àrbitre de la competició, qui a la 
vista de les al·legacions presentades, prendran les decisions que es consideren convenient. 
c) Les apel·lacions seran formulades per escrit i entregades al Jutge àrbitre, junt amb una fiança 
d’import igual a la meitat d’inscripció, amb un mínim de 20€, qui revisarà en primera instància la seua 
decisió. De ser ratificada en la mateixa, serà entregada la apel·lació al Jurat de la Competició per a que 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/
mailto:jordi37409@gmail.com
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sigua aquest qui resolga el cas. En el supòsit de resoldre a favor del recurrent, li serà tornat  el import 
de la fiança dipositada. 
d) En el cas que l’apel·lació arribes al Jurat de la Competició, el president del Jurat es reunirà amb la 
resta dels integrats e intentarà escoltar a totes les parts implicades i estudiar les proves aportades, Si 
el que realitza l’apel·lació no pogués estar present, el seus arguments podran ser deixats per escrit al 
presentar l’escrit d’apel·lació. El incompliment d’aquesta norma por invalidar l’apel·lació. 
e) Desprès d’haver escoltat totes les possibles evidències, el Jurat es retirarà a considerar el seu 
veredicte, que serà final e irrevocable. La decisió serà comunicada primer verbalment i desprès per 
escrit. 
 

PLANOLS 
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