
XIII DUATLÓ CROSS BANYERES DE MARIOLA. REGLAMENT 

3 Novembre 2018 

DISTANCIES 

5,22 Km carrera a peu +  19.5 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 Copa Cross F.T.C.V. 

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. 1,50 a 2,50 -  Creuament de CV – 795 

b. P.K. 17,70 -18,7– 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. 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               Nascut l'any 2000 – 99 (18-19 anys) 

SUB-23                  “           98 – 95  (20-23 anys) 

VETERANS  I          “         78 - 69 (40-49 anys) 

VETERANS  II      “            68 – 59  (50-59 anys) 

VETERANS  III    “             58 i abans(>= 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”, 

“XIII Duatlo Cross Banyeres de Mariola”. 

2. Data límit d’inscripció: 31 de octubre de 2018.  

3. Federats en triatló : 18€  

4. No federats en triatló: 25€ (15€ + 10€ llicència d’un dia). 

5. Corredors locals: 15€ federats; 20€ no federats 

6. Inscripció per parelles (corredors federats): 23€ 

7. Inscripció per parelles (corredors no federats): 30€ (20€ + 10€ llicencia 1 dia) 

8. Inscripció per parelles local federats: 20 € 

9. Inscripció per parelles local 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 al millor equip (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  

PLANOLS 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/
mailto:jordi37409@gmail.com
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RECLAMACIONS I APEL·LACIONS 

Els processos de reclamació i apel·lació es regeixen pel Reglament de Competicions de Triatló *Fetri 2018 
Les persones o entitats participants podran interposar reclamacions o apel·lacions conforme a el que es preveu en el present capítol del Reglament de Competicions. 
 
RECLAMACIONS  
 

a) S'entén per reclamació l'acció exercitada davant el Jutge Àrbitre per una persona o entitat participant, o que es disposa a participar, en una prova en relació amb 
els següents aspectes:  

 
1. Enfront de la llista d'eixida: abans de la reunió tècnica o, de no existir aquesta, fins a una hora abans de la primera eixida de la jornada. Tals reclamacions hauran 

de ser resoltes amb anterioritat a l'inici de la prova.  
2. Enfront dels recorreguts: han de presentar-se a tot tardar 24 hores abans de l'inici de la competició.  
3. Enfront de la competició: 

 
a. En les competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: un esportista que presente una reclamació contra un altre esportista ha de realitzar-la en els cinc (5) 
minuts després de la seua entrada en meta. Si el procés de reclamació s'inicia en aqueix període l'esportista té quinze (15) minuts addicionals per a entregar la 
reclamació al Jutge Arbitre des que s'haja iniciat el procés de reclamació.  
b. En les competicions de Grups d'Edat: Qui formule una reclamació contra un altre esportista, ha de presentar-la en els quinze (15) minuts següents a l'entrada en meta 
de l'últim participant. Anunciada la reclamació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir al reclamant, si ho sol·licitara, un període de trenta (30) minuts 
addicionals per al seu lliurament definitiu.  
 
 4. Enfront de l'equipament.  
a. En les competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: Qui formule una reclamació contra un altre esportista, ha de presentar-la en els cinc (5) minuts següents a 
la seua entrada en meta. Anunciada la reclamació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir al reclamant, si ho sol·licitara, un període de quinze (15) minuts 
addicionals per al seu lliurament definitiu. 
 b. En les competicions de Grups d'Edat: Qui formule una reclamació contra un altre esportista, ha de presentar-la en els quinze (15) minuts següents a l'entrada en meta 
de l'últim participant. Anunciada la reclamació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir al reclamant, si ho sol·licitara, un període de trenta (30) minuts 
addicionals per al seu lliurament. 
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4. Enfront dels resultats:  
es poden presentar reclamacions als resultats per a corregir errors que no vagen en contra de les decisions preses pel Jutge Arbitre o el Jurat de Competició i en els 30 
dies següents a la finalització de la competició.  
 

b) Les reclamacions seran formulades per escrit i entregades o remeses al Jutge Àrbitre. Una reclamació no es considerarà presentada fins que el Jutge Àrbitre no 
l'haja rebuda. Les reclamacions relatives als apartats a.1, a.2, a.3 i a.4 hauran d'adjuntar addicionalment el justificant de l'abonament de la taxa mínima de 20 €, 
quan tat que  ser  reintegrada al reclamant en el cas d'estimar-se íntegrament la seua reclamació. 

 
c) Qui/és present/n una reclamació deurà/n exposar els fets de forma succinta en l'escrit presentat i aportar el següent:  

 
1. Fets o situació reclamada.  
2. Fonaments o arguments esgrimits.  
3. Proves aportades.  
4. Mesures cautelars sol·licitades.  
5. Petició o reclamació expressa formulada.  
 
d) El Jutge Àrbitre podrà acordar mitjançant resolució la inadmissió d'una reclamació en aquells casos en els quals s'hagueren plantejat qüestions diferents a les 
expressament previstes en l'epígraf a) de l'apartat 2n del present article o quan s'hagueren presentat fora del termini previst en l'epígraf b) de l'apartat 2n del present 
article. La resolució d'inadmissió d'una reclamació podrà ser recorreguda davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de 2 dies 
hàbils des de la seua notificació a la persona o entitat reclamant.  
 
e) El Jutge Àrbitre, amb caràcter previ a emetre la seua resolució, podrà ordenar la pràctica de quantes diligències entenga precises. Aquestes diligències ordenades pel 
Jutge Àrbitre podran servir tant per a sol·licitar o obtindre informació complementària en relació a fi de litigi o controvèrsia, com per a conferir tràmit d'audiència a 
quantes persones o entitats pogueren resultar directament afectades per la reclamació plantejada. Igualment, el Jutge Àrbitre es pronunciarà de forma expressa sobre 
les mesures cautelars sol·licitades pel reclamant.  
 
f) Les reclamacions presentades seran resoltes pel Jutge Àrbitre mitjançant resolució escrita motivada. La resolució serà notificada als o les reclamants i publicada a 
través d'un mecanisme que garantisca el seu coneixement per la resta de persones o entitats participants en la prova esportiva.  
 
g) Les resolucions sobre les reclamacions presentades hauran de ser dictades pel Jutge Arbitre:  
(i) Abans de l'inici de la competició en el cas de les reclamacions previstes en els apartat a.1 i a.2 del present article;  
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(*ii) En el termini de tres hores des de la presentació de les reclamacions en la resta d'apartats del present article. El termini màxim per a resoldre la reclamació podrà 
excepcionalment ser ampliat de forma motivada pel Jutge Àrbitre. La falta de resolució de la reclamació en el termini màxim previst sense que s'haja procedit pel Jutge 
Àrbitre a la seua ampliació comportarà la desestimació per silenci, operant el silenci negatiu. En cas de desestimació de la reclamació per silenci negatiu, la persona o 
entitat reclamant podrà interposar l'apel·lació corresponent davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI dins dels dos següents dies hàbils a 
comptar des del venciment del termini per a resoldre pel Jutge Arbitre.  
 
h) Analitzada la reclamació plantejada i practicades les diligències que s'hagueren acordat, es dictarà la resolució corresponent desestimant o estimant la reclamació 
totalment o parcialment. Aquesta resolució podrà ser apel·lada pel reclamant davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de dos 
dies hàbils des de la seua notificació a la persona o entitat reclamant. 
 i) Les resolucions de les reclamacions seran publicades a través d'un mecanisme que garantisca el seu coneixement per la resta de persones o entitats participants en la 
prova esportiva. Aquestes persones o entitats participants, llevat que s'haguera desestimat íntegrament la reclamació plantejada, podran interposar apel·lació enfront 
de la resolució dictada davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de dos dies hàbils des de la seua publicació. 
 
 
 
 
 APEL·LACIONS  
 

a) S'entén per apel·lació l'acció exercitada per una persona o entitat participant enfront de les decisions i resolucions del Jutge Àrbitre. L'apel·lació podrà plantejar-
se tant enfront de les sancions imposades o aplicades com enfront de les decisions del Jutge Àrbitre en el curs de la competició. Correspon al Jurat de Competició 
la resolució de les apel·lacions presentades enfront de les decisions i resolucions del Jutge Àrbitre. La resolució dictada pel Jurat de Competició es podrà recórrer 
davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de dos dies hàbils des de la seua publicació.  
 

b) El procediment d'apel·lació es regirà per les següents regles o protocol:  
 

 
1. Apel·lacions en contra de la decisió presa pel Jutge Arbitre entre la reunió tècnica, o en defecte d'això el temps límit establit per al control de signatures, i l'inici de la 
competició:  
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a) Per a les competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: Qui formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre ha de presentar-la en els cinc (5) minuts 
següents al de la seua publicació o comunicació per aquesta autoritat esportiva. Anunciada l'apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a 
l'apel·lant, si ho sol·licitara, un període de quinze (15) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu.  
b) Per a les competicions de Grups d'Edat: Qui formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre ha de presentar-la en els quinze (15) minuts següents al de la 
seua publicació o comunicació per aquesta autoritat esportiva. Anunciada l'apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a l'apel·lant, si ho 
sol·licitara, un període de trenta (30) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu.  
 
2. Apel·lacions en contra de la decisió presa pel Jutge Arbitre durant la competició i fins a l'entrada en meta del participant implicat:  
a) Per a les competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: Qui formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre ha de presentar-la en els cinc (5) minuts 
següents al de la seua entrada en meta. Anunciada l'apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a l'apel·lant, si ho sol·licitara, un període de quinze 
(15) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu.  
b) Per a les competicions de Grups d'Edat: Qui formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre ha de presentar-la en els quinze (15) minuts següents des que 
l'últim esportista finalitze la competició. Anunciada l'apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a l'apel·lant, si ho sol·licitara, un període de trenta 
(30) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu.  
 
3. Apel·lacions en contra de la decisió presa pel Jutge Arbitre després que el participant implicat haja finalitzat la competició: Qui formule una apel·lació contra la decisió 
del Jutge Arbitre ha de presentar-la en el termini màxim d'una (1) hora després de la publicació dels resultats definitius en el panell o tauló. Al costat dels resultats serà 
publicat el document que continga la relació de sancions aplicades. La publicació dels resultats definitius expressarà l'hora exacta de la seua publicació a l'efecte de 
computar el termini indicat en aquest apartat per a la presentació d'apel·lacions. És responsabilitat de cada participant verificar els resultats definitius publicats, 
entenent-se en tot cas efectuada la comunicació d'eventuals sancions amb la publicació de les mateixes en el panell o tauló  
 
4. Mentre no s'haguera produït la publicació dels resultats definitius, o no s'haguera produït la resolució de les reclamacions o apel·lacions presentades pels participants, 
les decisions del Jutge Àrbitre de la prova resultaran executives llevat que siguen adoptades mesures cautelars pel Jurat de Competició.  
 
5. En tot els altres aspectes diferents als terminis anteriorment indicats per a la presentació de les apel·lacions resultarà d'aplicació l'assenyalat en l'article 10 apartat 2n 
(epígrafs b, c,d, e, f, g, h, i). 
 


