
 CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA

31/03/2019 – 9,30h

SILLA (Parc de l’Estació Silla, passeig Albereda)

I DUATLÓ CIUTAT DE SILLA. PARC NATURAL L’ALBUFERA
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 CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA

DISTÀNCIES

5 km cursa a peu + 20 km ciclisme + 2,5 km cursa a peu

REGLAMENT DE LA PROVA

1.-Número de participants està limitat a 150 triatletes per aquesta prova.

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

3.-L’organitzador de la prova es CLUB TRIATLÓ TRIAMICS SILLA.

4.-No està permés anar a roda entre partiipants de diferent sexe.

5.-Tots els participants hauran de dur els dorsals facilitats per poder participar-hi, sense estar
permés cap tipus de manipulació en aquests.

6.-Es obligatori l’ús del casc per al circuït de ciclisme.

7.-Es tracta d’una prova NO APTA PER A PARATRIATLETES.

8.-En l’entrada de l’àrea de transició, es tndrà que presentar DNI o llicència federativa amb
fotografia. No serà possible l’acreditació d’identitat per part d’altra persona.

9.-Els  participants  es  comprometen  a  respectar  les  normes  de  la  competició,  complir  el
reglament de la Federació Espanyola de Triatló i coneixer el circuït, així com la cura del medi
ambient, no embrutar el circuït ab restes de gels, papers, etc. fora dels espais habilitats.

10.-L’organitzador adeverteix els participants dels riscos derivats de la seua participació, els
quals  es  compremeten  a  seguir  la  proposta  de  mesures  de  seguretat  informades  per
l’organitzador, segons l’apartat específic del reglament d’aquesta competició.

11.-Hi haurà temps de tall al segment de cursa a peu i T1 (35’) i al segment ciclista, tot aquell
participant que arribe a la segona transició (prImer segment + T2), en 90’ no se li permetrà
seguir en la prova. 

12.-Consideracions específiques:

12.1.-El participant. HAura de revissar els circuïts, al menys l’entorn més pròxim a la
zona de transició, per la presa en consideració de mesures pròpies de seguretat que
haurà de tenir en la competició (velocitat recomanada, especialsmesures de precaució
per desniells, curves, batxes, etc.)

12.2.-L’organitzador disposarà el necessari per indicar les zones on es requerisquen
eixes  mesures  de seguretat  per  part  dels  participants,  bé  en la  reunió  informativa
anterior (si es produeix), bé publicant-ho al tauló oficial d ela prova.
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 CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA

CATEGORIES

ABSOLUTS (MASCULÍ I FEMENÍ) 
JUNIORS                                                                      18-19 anys
SUB 23”                                            20-23 anys
VETERANS I 40-49 anys
VETERANS II 50-59 anys
VETERANS III 60 o més anys
MILLORS CLUBS MASCULÍ I  FEMENÍ

LLOC DE CELEBRACIÓ

1.-Eixida i meta en passeig Albereda (Parc de l’Estació)
2.-Transició al Parc de l’Estació (passeig Albereda)
3.-Avituallament en meta.
4.-La zona de recepció, recollida de dorsals, lliurament de premis al Passeig Albereda; les 
dutxes al Poliesportiu de Silla, parquing a les rodalies.
5.-Hi haurà servei de guardarroba i sanitaris (W.C.)

INSCRIPCIONS I XIPS

1.-Es realitzaran de forma exclussiva a través de  www.triatlocv.org, apartat “INSCRIPCIONES
ON LINE”
2.-El  termini  límit  d’inscripció  será  el  dia  27/03/2019,  aquest  dia  inclòs,  per  rigurós  ordre
d’inscripció.
3.-Federats en triatló 15,00€ primers 100 inscrits, després 20,00€.
4.-No federats en triatló 15,00€ + 12,00€ llicència del dia primers 100 inscrits, després 20,00€ +
12,00€.
5.-Queda prohibida la inscripció el mateix dia de la prova.
6.-Les inscripcions s’abonaran per TPV de la federació.
7.-La data límit de devolució inscripció serà el dia 15/03/2019.
8.-La llista d’inscrits podrà consultar-se a la pàgina web de la federació: www.triatlocv.org
9.-LA recollida de xiop es realitzarà el mateix dia de la prova. Tot participant que no dispose de
xip groc en propietat (o que no el porte el dia d ela prova), haurà d’abonar en la carpa de
cronometratge 2,00€ en concepte de lloguer. També es pot adquirir a un preu de 20,00€. En
totsdos casos es podrà abonar el mateix dia de la prova. El xip llogat haurà de ser tornat en
finalitzar la prova.
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 CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA

TROFEUS

ABSOLUTS (MASCULÍ I FEMENÍ) 1er, 2º i 3er.
JUNIORS                                                                      18-19 anys
SUB 23”                                            20-23 anys
VETERANS I 40-49 anys
VETERANS II 50-59 anys
VETERANS III 60 o més anys

1er, 2on. i 3er. Local (MASCULÍ I FEMENÍ)

HORARIS

-De 8,00h. a 8,40h. Recollida de dorsals.

-Cheking boxes i control material: Entre les 8,45h i les 9,20h (fora d’aquestes hores el box 
quedarà tancat.

-Inici de la prova:

a)Eixida masculina a les 9,30h. 

b)Eixida femenina a les 9,40h.

-Finalització prova esportiva a les 11,30h.

-A les 12,00h Lliurament de trofeus (o arribada del darrer participant)

RECLAMACIONS I APEL·LACIONS

Consultar procediment de reclamacions i apel·lacions en el Reglament de Competicions de 
Triatló vigents.
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 CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA

CIRCUÏTS

1.CURSA A PEU 

2,5 KM X 2

2.CICLISME 20 KM

5 VOLTES
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 CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA

3.CURSA A PEU 

2,5 KM X 1
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