REGLAMENT
1.
La prova es realitzarà el dissabte 28 de febrer de 2015 amb eixida i la meta al carrer
del Crist
2.
La inscripció tindrà un límit de 95 equips.
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, 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.
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'ordre d'eixida serà per rigorós ordre d'inscripció (ingrés bancari) donant igual si
s'entremesclen equips masculins i femenins (per als equips A, es tindrà en compte la
classificació actual en la lliga de clubs), donant-se l'eixida cada 1-2 minuts (aquestes decisions
les pendrà en última instància el delegat tècnic de la prova), fins a un màxim de 95 equips.
(Açò es podrà modificar en funció del volum d'inscripció d'equips A).
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.La prova entregarà trofeus als 3 millors equips masculí i femení, independentment de que
siguen equip A, B o C, etc.

17. 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).

INSCRIPCIONS
DATES D’INSCRIPCIÓ
Des de el dia de la apertura de inscripcions fins 7 dies despres: Equips A
Des de 8 dies despres de la apertura fins 10 dies abans de la prova: Equips A, B, C, D, E, i
equips no federats
Els últims 10 dies no s’admetrà cap canvi en els equips.

PREUS INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es faran EXCLUSIVAMENT, a través de la plataforma “INSCRIPCIONES ONLINE”, 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: 135 EUR
EQUIPS NO FEDERATS: 135 + 12 EUR PER PARTICIPANT EN CONCEPTE DE
LLICÈNCIA D’UN DIA

DEVOLUCIONS
Es tornarà íntegrament el preu de la inscripció, fins a 15 dies abans de la prova.
A partir d’ací, i per motius logístics, no s’admetrà cap devolució.

