
 
 

VI DUATLO PER EQUIPS “VILLA D´ALBALAT  DE LA 
RIBERA” 

 
CONTRARELLOTGE PER EQUIPS 2019 

“CIRCUIT DE DUATLONS DE LA RIBERA DEL 
XUQUER” 

“LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR 2019” 
 
 

 
 
REGLAMENT 
1.     La prova es realitzarà el  dissabte 23 de febrero de 2019 a les 09:30 amb eixida i la 
meta al carrer del Crist 
 
2.     La inscripció tindrà un límit de 145 equips (Masculins, femenins i mixtes) + 5 de lliure 
disposició de l´organitzador. 
 
3.     Les distàncies a recórrer seran 5 km (2 voltes) / 20 km (2 voltes) / 2.5 km(1 volta). 
 
4.     L'organitzador de la prova és l.Ajuntament d’Albalat de la Ribera, conjuntament amb el 
Club  Triatlo DXE Tralbalat. 
 
5.     La responsabilitat del control tècnic de la prova estarà a càrrec de la Federació de Triatló 
de la Comunitat Valenciana. La prova es sotmetrà al reglament de la Federació Espanyola de 
Triatló. 
 
6.     L'organitzador serà el responsable de la senyalització i control dels circuits. 
 
7.     Els participants es comprometen a respectar les regles de la competició, complir el 
reglament de la federació i conéixer el circuit. 
 
8.     En el segment ciclista serà obligatori l'útilització de casc rígid, que estarà sempre lligat 
mentre s'estiga en contacte amb la bicicleta. 
 
9.     L'equip médic de l'organització podrà retirar de la competició a qualsevol participant quan 
considere que la seua salut està en perill. 
 
10.  Les inscripcions es realitzaran per equips formats entre 4-6 duatletes. Els components de 
l'equip hauran de fer tota la prova junts, és a dir, l'eixida la prendran els 4-6 triatletes a l'hora i 
en l'arc de meta es comptabilitzarà el temps del 4rt component en entrar a meta (per als 



equips mixtes serà obligat que  l´entrada a meta siga formada mínim 
per una parella de cada sexe), podent en el segment ciclista anar a roda entre els 
membres de l'equip en tot moment i mai anant a roda d'altre equip. Tots els membres dels 
equips hauran de dur la mateixa equipació. 
 
Si un equip aconseguix a un altre, no pot situar-se a l'estela, ni davant de l'equip aconseguit. 
Durant els avançaments, els equips mantindran una distància lateral de dos metres. Després de 
l'avançament, l'equip avançat haurà de retardar-se fins una distància de 25 metres darrere de 
l'equip que li ha superat. L'equip que intentant avançar, no ho aconseguisca haurà de retardar-
se també 25 metres. Si és necessari un oficial pot obligar a mantindre eixes distàncies. Els 
atletes despenjats del seu equip no podran anar a l'estela ni precedir a cap altre equip o atleta 
despenjat  
 

1.-No està permés aprofitar l'estela d'un altre atleta d'un altre equip o d'un vehicle 
durant el segment ciclista. Es considerarà que un atleta està infringint eixa norma quan 
es trobe en algun lloc dins del rectangle delimitat per 25 m. de llarg i 2 m. d'ample , 
prenent com a referència la roda davantera de la bicicleta. "Esta àrea es coneix com 
"zona de drafting". Un equip pot entrar en la zona de drafting per a avançar a l'equip 
que li precedix. Per a efectuar eixa maniobra té 30 segons. Si passat eixe temps no s'ha 
produït l'avançament, l'atleta ha infringit la norma de no anar a roda." 

 

                        
 

2.-Un equip pot entrar en la zona de drafting d'un altre equip, en les circumstàncies 
següents: 

a. Si avança abans de 30 segons. 
b. Per raons de seguretat. 
c. 100 mts abans d´un avituallament.  
d. A l'entrada o eixida de l'àrea de transició. 
e. En girs pronunciats.  
f. Altres raons de seguretat autoritzada per el delegat tècnic. 

 
3.-Un equip que és aconseguit, ha d'abandonar immediatament la zona de drafting de 
l'equip que li està avançant.  
 
4.-Els equips han de mantindre's a un costat del recorregut i no provocar una incidència 
de bloqueig als atletes de l'altre equip que vénen per darrere. El bloqueig es produïx 
quan un atleta que ve per darrere no pot avançar perquè l'atleta que li precedix està 
mal situat. ´ 
 
5.- En el cas de vehicles, el rectangle és de 35 m. de longitud i de 2,5 m'a cada costat. 
 



        
B) En el cas que un o més integrants de l'equip es troben despenjats a més de 
30 segons del seu equip hauran d'abandonar la competició  
C) Els components d'un equip poden ajudar-se entre si, (per exemple, amb les 
reparacions, avituallament, espentant, etc.) , però sense l'ajuda d'elements externs a la 
competició.  
D) Els equips sancionats amb targeta groga per drafting, deuran de parar en l'àrea de 
penalització durant un 1 minut, EN LA VOLTA EN QUÈ ES VA PRODUIR LA INFRACCIÓ 
.No parar en la dita àrea suposarà la desqualificació de l'equip. 

  
11.Els duatletes podran esperar a altres membres del seu equip NOMÉS en les zones d'espera 
habilitades a l'eixida de l'àrea de transició. Els equips podran eixir d'esta zona d'espera quan 
estiguen presents almenys 4 dels seus components. El cinquè i sisè membres tindran un marge 
de 30 segons per a abandonar la transició. 
Passat eixe temps no podran continuar en competició. En ciclisme i carrera, si algun o alguns 
integrants de l'equip es troben despenjats a més de 30 segons dels seus equips, hauran 
d'abandonar la competició. 
 
12. L'orde d'eixida es publicara amb anterioritat en la web de la Federació Valenciana de 
Triatlón, donant l'eixida cada 1-2 minuts (esta decisió es prendrà la setmana de la prova amb 
l'aprovació del delegat tècnic. Es publicaran els horaris amb les eixides) , fins a un màxim de 
135 equips.  
13.  En l'entrada al control de material, s'haurà de presentar DNI o llicència amb fotografía així 
como portar tots els dorsals, xip i barret preparats. 
 
14.  L'organització podrà modificar el circuit, els horaris i qualsevol punt del reglament per 
motius justificats. Per a tots els punts no recollits en este reglament, la prova s'acollirà al que 
marca la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. 
 
15.  Els participants hauran de revisar els recorreguts, almenys en l'entorn pròxim a la zona de 
transició, per a la presa en consideració de las mesures pròpies de seguretat que hauran de 
tenir en la competició (velocitat recomanada en competició, especials mesures de precaució por 
desnivells o zonas de corbes, etc.), tot allò, com a mesura de seguretat pasiva recomanada per 
l'organitzador. L'organitzador disposarà allò necessari per a indicar les zones on es requerisquen 
eixes mesures de seguretat per part dels participants, bé en la reunió informativa anterior (si hi 
havera), bé publicant-ho al tauler oficial de la competició. 
 
16. Tot aquell participant que no dispose de xip groc en propietat (o que no el porte a la prova) 
haurà de pagar en el lloc de recollida de dorsals 2€ en concepte de lloguer al personal de 
cronometratge. (Mes informació respecte al xip en la Web de la Federació) 
 
17. ACCIDENTS I PERDUDES. L'organització no es fa responsable de cap accident del que 
poguera ser causa o víctima  el participant que haurà d'estar cobert pel segur de la federació, 
com tampoc es fa solidari de les despeses ni deutes que pogueren contraure els participants 
durant la prova de perdues o averies que pogueren patir les bicicletes o un altre equipament 
dels participants. 
El participant eximeix a l'organització de responsabilitat per la perduda o 
deterioració d'objectes personals per qualsevol circumstància. 
 



18. TROFEUS. 
1-La Federació de Triatló farà lliurament de Trofeu de la Lliga de Clubs Caixa 
Popular als 3 primers clubs masculins i femenins classificats en la prova 
de 1a Divisió, 2a Divisió i Promoció. 
2-La prova entregarà trofeu al primer equip classificat de cada categoria (A, B, C, D, E, MIXTE 
etc.) masculins i femenins.  
Els trofeus i els premis no seran acumulatius. 
4-Una inscripció gratuïta d´un equip per a la prova del 2020 al club que aporte mes equips tant 
masculins com femenins, en cas d´empat en el numero de equips inscrits el  guanyador sera el 
club que millor temps tinga en la suma total de tots els equips inscrits, tant masculins com 
femenins.  
 
 
19. HORARIS 
1-ENTREGA DORSALS. 
Divendres, en el Centre Dotacional carrer Delme Nº 21 de 19:00 a 20:30 i dissapte de 8:00 a 
10:00.  
 
2-ENTRADA DE MATERIA A BOX.  
Hauran 2 entradres al BOX. Entrada A (la mes propera a la zona de meta) i la B (extrem oposat 
a la A). 
De 8:30 a 9:30 
ENTRADA A,  equips en numero de dorsal des de el 117 al 155 
ENTRADA B,  equips en numero de dorsal des de el 78 al 116 
 
De 9:30 a 10:15 
ENTRADA A,  equips en numero de dorsal des de el 39 al 77 
ENTRADA B,  equips en numero de dorsal des de el 1 al 38 
 
 
 
3- EIXIDA DEL PRIMER EQUIP: 09:30  
 
4-HORA PREVISTA DE FINAL DE LA PROBA. 14:15 
 
20. RETIRADA DE MATERIAL 
 
A partir de les 13h, es permetrà la retirada controlada de material, sempre que ho retire 
l'equip complet. De no ser així, s'haurà d'esperar a la finalització del ciclisme de l'últim 
equip participant. 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONS 
 
DATES D’INSCRIPCIÓ 
 
Des de el dia  10 de gener fins el 23 de gener: Equips A  
 
Des de 24 de gener fins 13 de febrer: Equips A, B, C, D, E. 
Des de el dia 14 de febrer a les 15:00 hores fins el 15 de febrer a les 14:59:59 hores: Equips A. 
Des de el dia 15 de febrer a les 15:00 hores fins el tancament d'inscripcions es podran inscriure 
equips A, B, C, D, E, equips no federats, MIXTES i de fora de la Comunitat Valenciana sempre i 
quan queden places per cobrir. 



 Les inscripcions de la prova es tancaran una vegada estiguen les places cobertes o el dimarts 
19 de febrer inclusivament. 

Els últims 4 dies abans de la prova no s’admetrà cap canvi en els equips 
 
 
 
PREUS INSCRIPCIÓ 
 
Les inscripcions es faran EXCLUSIVAMENT, a través de la plataforma “INSCRIPCIONES ON-
LINE”, que figura a la web de la  Federació Valenciana de Triatló, www.triatlocv.org 
 
 
INDICAR EN CONCEPTE , NOM DEL CLUB+EQUIP+SEXE.  
(P.E. CLUB TRIATLÓ DXE TRALBALAT “A” MASCULÍ) 
 
EQUIP FEDERATS: 140 EUR  
EQUIPS NO FEDERATS: 140 + 12 EUR PER PARTICIPANT EN CONCEPTE DE 
LLICÈNCIA D’UN DIA 
 
 
DEVOLUCIONS 
 
Es tornarà íntegrament el preu de la inscripció excepte les comissions bancaries inerents a la 
devolució, fins a 15 dies abans de la prova.  
A partir d’ací, i per motius logístics, no s’admetrà cap devolució. 
 
CONTACTES ORGANITZADORS: 
Paco Marquez 615318028 
Vicent Ribera 669478039 
Valentin Ferrer 616744899 
 

http://www.triatlocv.org/

