
II TRIATLO Illa de Formentera  

Es Pujols 20-Setembre-2014   

OLÍMPIC 1.500 m SWIM – 40 km BIKE (carretera) – 10 km RUN 

SPRINT 750 m SWIM – 20 km BIKE (carretera) – 5 km RUN 

EQUIPS PER RELLEUS (SPRINT) 750 m SWIM – 20 km BIKE (carretera) – 5 km RUN 

AQUATLÓ POPULAR 1 km RUN -  400 m. SWIN - 1 km RUN 

 

REGLAMENT PEL BON FUNCIONAMENT DE LA PROVA: 

Art. 1.- Hi podran participar, totes les persones d’ambdós sexes, tinguin o no, llicència 
esportiva. 

Art. 2.- La prova es durà a terme a Es Pujols (Pl. d’Europa), el dissabte 20 de setembre. 

Art. 3.- INSCRIPCIONS: es faran a través de la pàgina www.elitechip.net, fins el 16 de 
setembre, i a la taula d’inscripció, instal·lada a l’efecte, el mateix dia de la prova de 9 a 13 
hores. 

Les inscripcions son estrictament personals i intransferibles, però lo tant no poden ser 
utilitzades per una altra persona diferent a la que està inscrita. No es possible la substitució 
d’un participant per un altre. 

Art. 4.- Recollida de dorsals. Es Pujols (PL. d’Europa), dia 20 de setembre de 9 a 13 hores. 
En el moment de la recollida s’haurà d’acreditar la condició de Federats. 

Art. 5.- Preus de la inscripció: 

SPRINT 

Inscripció federat: 20€ + 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship). 

Inscripció no federat: 25€ (inclou llicència d’un dia)+ 3€ del lloguer del xip (si no disposa de 
xip groc Championship). 

Inscripció equips: 30€ (increment de 5€ per cada atleta no federat en concepte de llicència 
d’un dia) + 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship). 

OLIMPIC 

Inscripció federat: 30€ + 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship). 

Inscripció no federat: 35€ (inclou llicència d’un dia)+ + 3€ del lloguer del xip (si no disposa 
de xip groc Championship). 

AQUATLÓ: GRATUÏT  

 



Art. 6.- HORARIS 

Dissabte, 20 setembre: 

• 9-13 h       - Entrega de dorsals a La Pl. d’Europa d’Es Pujols 
• 12 h      - Aquatló Popular 
• 13-14 h - Deixar la bicicleta i el material al boxes 
• 15:00 h         - Sortida categoria Sprint i Equips.  
• 16:00 h - Sortida categoria Olímpic.  
• 19:30 h         - Lliurament de trofeus. 

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 suport de les 

bicicletes. 
• - 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. 
• - La bicicleta ha de portar obligatòriament la ferratina que ha de ser visible en 

lectura horitzontal des de l’esquerra. 
• - Només està permès deixar al lloc assignat a l’àrea de transició el material que hagi 

de ser utilitzat durant la competició. 
• - No es pot competir amb el tors descobert. 
• - Esta permès anar a rebuf (drafting). 
• - Per la fi de contribuir a un mínim impacte ambiental de les proves els participants 

utilitzaran els contenidors situats a l’avituallament per tirar les botelles i no tiraran al 
terra els envasos dels aliments ni d’altre tipus a cap tram de la prova.  

Art. 9.- L’horari d’entrada a BOXES es de 13 a 14 h. L’horari de retirada de material serà una 
vegada finalitzades les dues curses. 

Art. 10.- Cada participant rebrà els següents dorsals: una gorra de natació, una ferratina per 
a la bicicleta, tres ferratines per al casc i un dorsal per el segment de ciclisme i la carrera a 
peu, que han de ser utilitzats de manera que siguin visibles per als jutges. 

Els components dels equips rebran una gorra de natació, una ferratina per a la bicicleta, tres 
ferratines per al casc i dorsal  la carrera a peu, que han de ser utilitzats de manera que siguin 
visibles per als jutges. El xip l’ha de portar el membre de l’equip que estigui competint, per lo 
que el relleu es farà entregant el xip amb la cinta de sujecció al company que s’haurà de 
posar abans d’iniciar el seu segment. 

Art. 11.- CATEGORIES: 

INDIVIDUAL SPRINT I OLÍMPIC (masculí i femení): 

• Cadet   1997-1999 
• Júnior  1995-1996  
• Sub 23          1992-1994 
• Sènior           1985-1991 
• Veterà A        1975-1984 
• Veterà B        1965-1974 
• Veterà C 1955-1964 
• Veterà D 1954 i anteriors 
• Absoluta 



EQUIPS DE RELLEUS: Han d’estar formats per 2 o 3 participants (poden ser equips mixts), 
que cap dels quals estigui inscrit a la categoria individual.  

Hi haurà una categoria única pels equips. 

AQUATLÓ POPULAR: No hi ha categories  

Art. 12.- PREMIS: 

• - Trofeu als 3 primers classificats de la categoria Absoluta (masculins i femenins) 
Sprint i Olímpic. 

• - Trofeu al primer classificat de cada categoria (masculins i femenins) Sprint i 
Olímpic. 

• - Trofeu al primer equip classificat. 

Art. 13.- A petició de l’organització, qualsevol participant haurà d’acreditar mitjançant 
documentació oficial la data de naixement. 

Art. 14.- Les reclamacions es presentaran al Jutge-Àrbitre fins a 15 minuts després de 
finalitzar la prova en qüestió. 

Art. 15.- 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. 16.- Els participants autoritzen que les seves imatges puguin aparèixer en fotografies a 
la pàgina web del Consell de Formentera i de l’organització, així com en vídeos, exposicions i 
publicacions gràfiques i escrites corresponents a activitats d’aquelles entitats. 

Art. 17.- La prova està subjecta a les decisions de l’organització. El fet d’inscriure’s i de 
participar implica l’acceptació i el compliment d’aquest reglament. Tot allò que no s’hi 
especifica queda sota la decisió de l’organització en col·laboració amb el Comitè d’apel·lació. 

Art. 18.- L’organització declina tota la responsabilitat sobre possibles danys morals o 
materials que poguessin patir els participants o els espectadors abans, durant o després de la 
competició. 

Art. 19.- El participant declara que es troba en les condicions físiques necessàries pel 
desenvolupament de la prova i que participa voluntàriament. 


