VIII Triatló SPRINT POPULAR
sa Ràpita 17 - Setembre - 2017
10 h.
750 m SWIM – 20 km BIKE (carretera) – 5 km RUN

REGLAMENT PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA PROVA:
Art. 1.- Hi podran participar, totes les persones d’ambdòs sexes, tinguin o no
llicència esportiva.
Art. 2.- La prova es durà a terme a Sa Ràpita, el diumenge 17 de setembre, a les
10 hores.
Art. 3.- INSCRIPCIONS: es faran a través de la pàgina www.elitechip.net, fins el
15 de setembre, i a la taula d’inscripció, instal·lada a l’efecte, fins a 1 h abans de la
sortida de la prova (només per atletes federats sempre i quan hi haig places).
Art. 4.- Recollida de dorsals. Al CN Sa Ràpita, a partir de les 8 h i fins a 45’ abans
de l’inici de la prova.
Art. 5.- Preus de la inscripció:

Individual federat
Individual no federat
Equips de relleus (assegurança per no federats a
part. +5€/triatleta)

De l’1 de juliol
al 31 d’agost
20 €
25 €

A partir de l’1
de setembre
22 €
27 €

30€

30 €

Art. 6.- Es tancaran les inscripcions a 350 participants, sumant individuals i
equips.
Art. 7.- És obligatori l’ús de casc homologat per al segment de ciclisme.
Art. 8.- És obligatori seguir la següent normativa:
- No està permès circular en bicicleta dins la zona de BOXES.
- El casc ha d’estar sempre tancat quan la bicicleta no estigui a la barra aguantabicicletes.
- El dorsal del cos ha d’anar a la zona posterior del cos durant la prova de
ciclisme i a la zona anterior en el segment de la cursa a peu.
- No es pot competir amb el tors descobert.
Art. 9.- Es tancarà l’entrada a BOXES a les 9.40 h.
Art. 10.- Cada participant rebrà tres dorsals: una gorra de natació, un dorsal per
a la bicicleta i un per a la carrera a peu, que han de ser utilitzats de manera que siguin
visibles per als jutges.

Art. 11.- Tots els participants inscrits rebran una camiseta tècnica.
Art. 12.- CATEGORIES:

INDIVIDUAL (masc i fem):
Cadet
15 – 17 anys
Júnior
18 – 19 anys
Sub 23
20 – 23 anys
Sènior
24 – 39 anys
Veterà 1
40 – 49 anys
Veterà 2
50 – 59 anys
Veterà 3
+ de 60 anys
Absoluta
EQUIPS DE RELLEUS: Han d’estar formats per 2 o 3 participants, i que no
estiguin inscrits a la categoria individual.
- Masculí
- Femení
- Mixte
* Cada equip rebrà només un sol dorsal, i el ciclista ha de lliurar-lo al
corredor a peu.
Art. 13.- Sortides
- 10.00 h sortida individual masculí federats.
- 10.03 h sortida individual femení (federades i no federades).
- 10.06 h sortida individual masculí no federats + equips de relleus.
Art. 14.- PREMIS:
-

Trofeus: als 3 primers classificats de cada categoria. Trofeu al PRIMER
LOCAL no classificat entre els tres primers.
Trofeus als 3 primers classificats absoluts –masculins i femenins–.

Art. 15.- A petició de l’organització, qualsevol participant haurà d’acreditar
mitjançant documentació oficial la data de naixement.
Art. 16.- L’organització es farà responsable de la vigilància de les bicicletes dins
la zona de boxes fins a les 12:45 hores.
Art. 17.- Les reclamacions es presentaran al Jutge-Àrbitre fins a 15 minuts
després de finalitzar la prova en qüestió.
Art. 18.- L’organització no es fa responsable dels danys morals, materials o
físics que poguessin sofrir els participants durant o com a conseqüència de les proves.
No obstant, hi haurà servei d’assistència de primers auxilis.

Art. 19.- Els participants autoritzen que les seves imatges puguin aparèixer en
fotografies a la pàgina web de l’Ajuntament de Campos i de l’organització, així com en
vídeos, exposicions i publicacions gràfiques i escrites corresponents a activitats
d’aquelles entitats.
Art. 20.- El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament.
Campos, juliol de 2017.

