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DOC.1: Reglament de la duatló de Montuïri
1.

Data, hora, lloc i característiques:
a) El dia 26 de novembre de 2017, a les 9:15 h es donarà la sortida de la Duatló
Popular Montuïri. La prova consta de dues parts una primera part per esport
base per a nins de 7 a 14 anys i una segona part que es oberta a qualsevol
persona major de 18 anys i de la categoria cadet (de 15-17 anys) sempre amb
el document firmat de consentiment patern que accepti el present reglament i
que es donarà la sortida a les 11:00 . Aquesta prova està organitzada pel Club
triatló Montuïri conjuntament amb l'ajuntament de Montuïri.
b) La duatló tindrà sortida i arribada al carrer de Palma núm.180 “Davant el bar
180” i el circuït es desenvoluparà dintre del terme municipal de Montuïri.
c) La duatló per l'esport base(el circuït serà vàlid per qualssevol tipus de bicicleta,
exceptuant els cadets que hauran de dur bicicleta de muntanya) constarà de les
següents proves:
Categories prebenjamí (7 i 8 anys) i 250 m córrer, 1000 m bici, 125 m córrer.
(sortida a les 9:15)
benjamí (9 i 10 anys): 500 m córrer, 2000 m bici, 250 m córrer. (sortida a les
9:25)
Categoria Aleví (11 i 12 anys): 1000 m córrer, 4000 m bici, 500 m
córrer.(sortida a les 9:40 )
Categoria Infantil (13 i 14 anys): 2000 m córrer, 8000 m bici, 1000 m de
correr.(sortida a les 10:00)
d) La duatló per majors de 18 anys i cadets constarà de les següents proves
(sortida a les 11:00):
Cursa pedestre de 4,4 km sobre un circuit urbà de aproximadament 2,2 km
sobre el que es faran 2 voltes .
Cursa de BTT de13,6 km sobre circuit mixt asfalt-terra de aproximadament
3,4 km sobre el que es faran 4 voltes
Cursa pedestre de 2,2 km sobre un circuit urbà de aproximadament 2,2 km
sobre el que es faran 1 volta.

2.

Categories i premis:
a) Les categories de participació seran les següents:
Individual Absoluta femení:dones majors de 18 anys
Individual Absoluta masculí: homes majors de 18 anys
Individual M-40 femení (vet. 1) : dones entre 40 i 49 anys ambdós inclosos.
Individual M-40 masculí (vet. 1): homes entre 40 i 49 anys ambdós inclosos.
Individual M-50 femení (vet. 2): dones a partir de 50 anys.
Individual M-50 masculí (vet. 2): homes a partir de 50 anys.
Combinat femení: equip compost per 2 dones majors de 18 anys, una de les
quals durà a terme la cursa pedestre i l’altre durà a terme la cursa BTT.
Combinat masculí: equip compost per 2 homes majors de18 anys, un dels
quals durà a terme la cursa pedestre i l’altre durà a terme la cursa BTT.
Combinat mixt: equip compost per 1 dona i 1 home, majors de 18 anys; un

dels membres durà a terme la cursa pedestre i l’altre durà a terme la cursa
BTT.
prebenjamí (7 i 8 anys)
benjamí (9 i 10 anys)
Aleví (11 i 12 anys)
Infantil (13 i 14 anys)
Cadet (15-17anys)
b)L’organització podrà demanar el DNI a qualsevol participant per verificar la seva
edat i identitat.
c) Els trofeus seran els següents : (Els trofeus no seran acumulables entre
categories.)
Lot de productes d’alimentació, trofeu o medalla a:
3 primers absoluta femenina i masculina.
3 primers M-40 i M-50 masculina.
3 Primeres M-40 i M-50 femenina.
3 primers combinat femení.
3 primers combinat masculí.
3 primers combinat mixte.
Regal per a tots els participants majors de 18 anys i cadets .
Pels participants de l’esport base hi haurà un obsequi per a tots els
participants i trofeu o obsequi pels tres primers de cada categoria masculí i
femení.
3.

Cronometratge i control esportiu de la prova:
a) El cronometratge de la prova es farà mitjançant el sistema de xip(elitechip). El
dorsal i el xip es recolliran a la zona de sortida el mateix dia de la prova fins a
trenta minuts abans del començament. No es podrà participar sense xip. El
dorsal haurà de ser visible durant tota la prova. A cada participant o equip, se’ls
entregaran dos dorsals: un anirà fixat a la bicicleta i l’altre es portarà a sobre
durant la cursa pedestre. El xip és únic per participant o equip. Es
imprescindible retornar els xips en lloguer per la duatló un cop s’ha finalitzat la
prova. El no retorn del xip, implicarà la desqualificació automàtica del participant
o equip.
b) La prova serà controlada per l’organització i jutges federatius de la FETRIB.
Repartits per tot el circuit hi haurà controladors dels participants. L’organització
podrà desqualificar a qualsevol participant que cometi irregularitats o que tingui
un comportament antiesportiu.

4.

Seguretat:
a) La seguretat del circuit serà controlada per la policia local de Montuïri i pels
membres de l’organització.
b) Es disposarà de metge de carrera i de 2 ambulàncies d’emergència per a
l’assistència dels participants.
c) Serà obligatori portar casc de seguretat per a la prova de bicicleta BTT. Sense
casc no es podrà prendre part a la sortida de la prova.
d) Es disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a les
incidències que poguessin succeir durant la prova. No serà responsabilitat de
l’organització les incidències provocades per malalties o patologies
prèvies,negligència, comportament imprudent o durant els desplaçaments previs
o posteriors de la duatló.
e)La prova serà homologada per la Federació de Triatló i per tant, l’assegurança

d’accident cobrirà a tots els participants amb fitxa federativa vàlida. Els
participants sense fitxa federativa hauran de contractar l’assegurança obligatòria
d’accidents.
5.

Avituallament:
a)A la zona de meta es disposarà d’avituallament, tant a la finalització de la prova
com durant la mateixa pels participants que estiguin competint.

6.

Vestidors i dutxes:
a) Es podrà fer ús dels vestidors i dutxes ubicats en el Poliesportiu Municipal de
Montuïri (a 500m de la zona de boxes), abans i un cop acabada la cursa.

7.

Inscripcions:
a) Les inscripcions tendran el següent preu:
Categoria individual: 14€ + 3€ per lloguer de xip.
Categoria combinada: 24€ + 3€ per lloguer de xip.
Les categories: prebenjami, benjami, alevi i infantil la inscripció serà gratuïta.
Participants no federats FETRIB: 5€ assegurança obligatòria d’accidents.
b) Les inscripcions es podran fer a www.elitechip.net fins el divendres 24 de
novembre, o a la zona de sortida fins 1 hora abans del començament de la
duatló (tancament rigorós de la inscripció a les 9:30h; no s’acceptaran
inscripcions a partir d’aquesta hora).
c) Per motius de seguretat i de logística de la prova, es fixa un nombre màxim de
participants. S’acceptarà la participació màxima de fins a 250 inscripcions, entre
categoria individual i per equips. Es tancarà la inscripció a partir d’aquest
número de participants.
d) La inscripció a la prova implica l’acceptació per part dels participants del present
reglament i la renúncia a la reclamació contra els organitzadors, col·laboradors,
patrocinadors i els seus respectius representants legals, derivats dels danys que
es poguessin derivar de la seva participació a la duatló.

DOC.2: Itinerari i rutómetre de la duatló de Montuïri
1. Itinerari (veure plànol annex):
a) El dia 26 de novembre de 2017, a les 9:15 h es donarà la sortida de la Duatló
Popular Montuïri. La prova consta de dues parts una primera part per esport
base per a nins de 7 a 14 anys i una segona part que es oberta a qualsevol
persona major de 18 anys i cadets (15 a 17 anys) i es donarà la sortida a les
11:00 . Aquesta prova està organitzada pel Club triatló Montuïri conjuntament
amb l’ajuntament de Montuïri.
b) La duatló tindrà sortida i arribada al carrer de Palma núm.180 “Davant el bar
180” i el circuït es desenvoluparà dintre del terme municipal de Montuïri.
c) EL recorregut de la duatló per l'esport base es fera dins el recorregut de la
carrera de la duatló de les persones majors de 18 anys i cadets. Es farà entre
les 9:15 i les 11:00 h
d) La duatló per majors de 18 i cadets (de 15 a 17) anys constarà de les següents
proves:
Cursa pedestre de 4,4 km sobre un circuit urbà de aproximadament 2,2 km
sobre el que es faran 2 voltes . Sortida a les 11:00 i arribada a les 11:30
Cursa de BTT de13,6 km sobre circuit mixt asfalt-terra de aproximadament
3,4 km sobre el que es faran 4 voltes 11:30 a les 12,45
Cursa pedestre de 2,2 km sobre un circuit urbà de aproximadament 2,2 km
sobre el que es faran 1 volta. 12:45 a les 13:00
e) Les carreteres que es tallaran seran les següents:
Carretera Ma-3101 del km 1.1 al carrer de palma de Montuïri de les 9:30h a
les 13:30 h
L’accés a Montuïri de la carretera Ma-15 que pega al carrer de la Constitució
de Montuïri, situat entre el Km 28 i 29 de la carretera Ma-15 de les 9:30h a
les 13:30 h

DOC.3: Responsables i mesures de seguretat de la
duatló de Montuïri
1.

Director executiu (veure fotocòpia del carnet de conduir):
a) Nom: JOAN ALBERT BAUZA MAYOL
b) DNI:18224305W
c) Telèfon mòbil: 606195637
d) Adreça electrònica: joalbama@hotmail.com

2.

Responsable de seguretat vial (veure fotocòpia del carnet de
conduir):
a) Nom: BARTOLOME VERGER MUDOY
b) DNI: 37338287-H, C.P. A320005
c) Telèfon mòbil:665662785
d) Adreça electrònica: ctmontuiri@gmail.com

3.

Personal auxiliar de seguretat:
a) Hi haurà un mínim de 17 voluntaris distribuïts per tot el recorregut tal i com es
pot veure al plànol annex (marcats com V1 a V17) a la documentació. Els
voluntaris vetllaran perquè no entrin cotxes al recorregut ajudats de barreres per
tancar el carrer i pel bon funcionament de la prova, tots duran mòbil i estaran en
contacte amb tot moment amb el responsable de seguretat vial i director
executiu de la prova.

4.

Nombre de participants:
a) Hi haurà màxim de 250 participants

5.

Mesures de seguretat:
a) La seguretat del circuit serà controlada per la policia local de Montuïri i pels
membres de l’organització.
b) Es tancarà tot el recorregut amb barreres d’obra i voluntaris a tots els punts
conflictius.
c) Es senyalitzarà el recorregut mitjançant cintes i fletxes indicatives al llarg del
recorregut.
d) Al tram de carrera a peu. Obrirà la carrera un ciclista.
e) Al tram de carrera amb bicicleta. Obrirà la carrera un motorista. (Un cop
acabada la cursa fera una volta de reconeixement per veure que no hi ha cap
participant dins el circuït.)
f) Es prohibirà aparcar per tot el recorregut de la prova.
g) Una setmana abans de la prova s’avisaran els veïns afectats per la prova
mitjançant una carta i si és necessari avís verbal.

h) Es col·locaran cartells als carrers afectats per la prova amb un mínim d’una
setmana d’antel·lació.
i) Es disposarà de metge de carrera i de 2 ambulàncies d’emergència per a
l’assistència dels participants.
j) Serà obligatori portar casc de seguretat per a la prova de bicicleta BTT. Sense
casc no es podrà prendre part a la sortida de la prova.
6.

Pòlissa d’accidents per als participants:
a) Es disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, en aquest cas
la de la federació de triatló de les illes balears, per a les incidències que
poguessin succeir durant la prova. No serà responsabilitat de l’organització les
incidències provocades per malalties o patologies prèvies,negligència,
comportament imprudent o durant els desplaçaments previs o posteriors de la
duatló.
b) La prova serà homologada per la Federació de Triatló i per tant, l’assegurança
d’accident cobrirà a tots els participants amb fitxa federativa vàlida. Els
participants sense fitxa federativa hauran de contractar l’assegurança obligatòria
d’accidents.

