XXXII TRIATLÓ DE VINARÒS
10/07/2022
DISTANCIES
Distancia olímpica: 1500m (2v) + 40Km (2v) + 10Km (3v)

REGLAMENT PROVA
1. El nombre màxim de participants estarà limitat a un total de 300 triatletes masculins i
femenins.
2. La responsabilitat del control tècnic de la prova serà càrrec de la Federació de triatló de
la Comunitat Valenciana.
3. L'organitzador de la prova és el Club Triatló Vinaròs.
4. En el segment ciclista estarà permès anar a roda, però no entre persones de diferent
sexe.
5. Només estan permeses les bicicletes de carretera amb manillars de corba tradicional,
correctament taponats, i sense cap mena d’acoplament, les bicicletes de contrarellotge
(“cabra”) estan prohibides.
6. Els i les participants deuran portar els dorsals facilitats per l'organització (Dorsal Únic
TRICV) sense cap mena de manipulació d’aquests. És obligatori l'ús del casc rígid durant
el contacte amb la bicicleta.
7. Esta totalment prohibida qualsevol ajuda de persones externes a l’organització.
8. L’Organització no es fa responsable de la pèrdua, robatori, deteriorament o qualsevol
altra incidència dels objectes que porten els esportistes i deixen a la zona de transició o
guarda-roba.
9. L'entrada a l'àrea de transició es farà mitjançant la presentació del DNI o llicència
federativa amb foto. No serà possible l'acreditació d'identitat per una altra persona.
10. Els participants es comprometen a respectar les normes de la competició, a complir amb
la normativa de la Federació Espanyola de Triatló i a conèixer els circuits.
11. L'organitzador adverteix als participants dels riscos derivats de la seva participació, que
es comprometen a seguir la proposta de mesures de seguretat informades per

l'organitzador, tal com s'indica en l'apartat específic de la normativa d'aquesta
competició.
12. Tot participant, pel fet de participar, accepta el reglament i les normes de la federació
espanyola de triatló.
13. Hi haurà 4 avituallaments en el sector de carrera a peu, un al sortir de box a l’iniciar el
sector de carrera i en cada una de les tres voltes. Serà motiu de desqualificació tirar
qualsevol desaprofitament (gels, barretes, plàstics) a terra. L’avituallament de la cursa
a peu no s’entregarà en mà, hi haurà taules habilitades i cada triatleta agafarà el que
necessiti. Hi haurà contenidors després de cada avituallament per a deixar les restes. No
es podran llançar res una vegada passada aquesta zona, podrà ser motiu de
desqualificació.

CATEGORIES
Categories, tant masculí com femení.









Junior 2004-2003
Sub-23 2002-1999
V1 1982-1973
V2 1972-1963
V3 1962-1953
V4 1952 i anteriors
PTS2
PTS3









PTS4
PTS5
PTVI1
PTVI2
PTVI3
PTS7
PTS8

LLOC DE CELEBRACIÓ
1.
2.
3.
4.

Sortida i meta al passeig Fora Forat.
Transició al passeig Fora Forat.
Avituallament a la cursa a peu i a la meta.
La zona de recollida de dorsals i entrega de premis serà a la carpa de l’Atlàntic, junt
passeig Fora Forat.
5. Hi haurà servei de guarda-roba.
6. Zona de pàrquing a 100 metres de boxes.

INSCRIPCIONS A LA PROVA I XIPS
Els preus de la inscripció serà el següent:

DATA

FEDERATS

10/02/2022 a 14/02/2022
15/02/2022 a 28/02/2022
01/03/2022 a 31/03/2022
01/04/2022 a 15/05/2022
16/05/2022 a 30/06/2022
01/07/2022 a 06/07/2022

NO FEDERATS
30€
35€
40€
45€
50€
55€

43€
48€
53€
58€
63€
68€

1. Queda totalment prohibida la inscripció el dia de la prova.
2. Data límit de devolució d inscripció 30 de juny ( es cobrarà 2€ en concepte de despeses
de gestió), una vegada passada aquesta data no es farà cap mena de devolució baix cap
concepte.
3. No està permès fer canvis de nom.
4. El llistat d’inscrits es pot consultar a www.triatlocv.org
5. El xip es recollirà el mateix dia de la prova. Tot participant que no dispose de xip groc en
propietat haurà de pagar 3€ en concepte de lloguer en la mateixa plataforma
d’inscripció. Es pot adquirir un xip en propietat al preu de 20€.

TROFEUS I PREMIS
Trofeus per als/les tres primers/es classificats/des de cada categoria.














Junior 2004-2003
Sub-23 2002-1999
V1 1982-1973
V2 1972-1963
V3 1962-1953
V4 1952 i anteriors
PTS2
PTS3
PTS4
PTS5
PTVI1
PTVI2
PTVI3







PTS7
PTS8
Equips masculins (La suma de temps
dels 3 primers components del
mateix equip)
Equips femenins (La suma de temps
dels 3 primers components del
mateix equip)

PREMIS METÀL·LIC CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA INDIVIDUAL MASCULINA I FEMENINA:




Primera posició: 350€
Segona posició: 225€
Tercera posició: 150€




Quarta posició: 75€
Cinquena posició: 50€



Equip femení mes nombrós en
acabar el triatló: 150€

PREMIS METAL·LIC CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS:


Equip masculí mes nombrós en
acabar el triatló: 150€

HORARIS

Diumenge 10 de juliol







07:00 Recollida dorsals.
07:45 Apertura àrea transició, control sanitari i de material (es recomana anar amb
temps per evitar aglomeracions).
08:45 Tancament àrea transició.
09:00 Inici sortida masculina federats i paratriatletes.
09:02 Sortida masculina NO federats.
09:05 Sortida femenina.

TEMPS DE TALL
Natació + primera volta bici 1h 30'

CIRCUITS:

NATACIÓ:

WIKILOC SECTOR NATACIÓ

CICLISME:

WIKILOC SECTOR CICLISME

CARRERA A PEU:

WIKILOC SECTOR CARRERA

