
  

 

XVII TRIATLÓ DE BETERA 

1/05/2021 

REGLAMENT 
FASE AUTONÒMICA XXXVII JJEE 

 

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

 

2.- No està permés anar a roda. 

 

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

1ª Juvenils 

2ª Cadets  

3ª Infantils 

 

4.- L´ordre de eixida serà. Juvenil Masculí // Juvenil Femení // Cadet Masculi// Cadet 

Femeni// Infantil Masculí// Infantil Femení. Les eixides serán en línees de 2-3 persones 

cada 10 segons; en funció dels judges de la FTCV. El format será de no drafting. 

 

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

9:00 Eixida Juvenil xics 

Eixida juvenils xiques a continuació 

Eixida cadets xics a continuació 

Eixida cadets xiques a continuació 

Eixida infantils xics a continuació 

Eixida infantils xiques a continuació 

La Entrega de premis es farà ala finalització de cadasquna de la categoría. 

 

6.- La prova es realitzarà a la bassa de la Conarda.  Avd Azahar 82, 46117 Bétera 

(València) 



 

7. Categories i Distància: 

Juvenil: 300m – 9 Qm (2 voltes) – 1,5 Qm ( enllaç + 1 volta) 

Cadets: 300 m- 4,5 Qm (1 volta)- 1 Qm (1 volta + enllaç) 

Infantils: 300 m- 4,5 Qm (1 volta) - 1 Qm (1volta + enllaç) 

 

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.  

La relació máxima d´esportistes per categoria seran: 

Juvenil Masculí: 75 persones 

Juvenil Femení: 75 persones 

Cadet Masculí: 75 persones 

Cadete Femeni: 75 persones 

Infantil Masculí: 75 persones 

Infantil Femeni: 75 persones 

 

9.- Arbitratge i cronometratge:  

La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre, auxiliat pels 

jutges oficials de la FTCV. El cronometratge es realitzarà pel sistema electrònic amb 

xip.  

Tot el 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. (Més informació respecte al xip en la Web de la 

Federació).  

10.- Reclamaciones y apelaciones 

 

 Consultar el procediment de reclamacions i apelacions al Reglament de Competiciones 

de la Federació Espanyola de Triatló vigent 

11.- Contactes: 

E-mail: Info@ceabetera.es Telf: 600568286 / 690347351 

 

 

 

  

http://www.triatlocv.org/


 

 

 

 

 

 


