REGLAMENT “II TRIATLÔ OLÍMPIC SON BOU”

Us comuniquem que el proper dia 1 de maig de 2021 tindrà lloc el II TRIATLÔ OLÍMPIC SON BOU,
organitzat pel Club Lô Esport amb el suport de la Federació de Triatló de les Illes Balears (Fetrib),
i l’empresa Elitechip S.L., amb la col∙laboració de l’Ajuntament d’Alaior.
El II TRIATLÔ OLÍMPIC SON BOU forma part dels triatlons de carretera en modalitat Olímpic dins
del calendari de proves populars de la Fetrib.

CATEGORIES
Sectors
TRIATLÓ OLIMPIC:
1.‐ Natació: 1500 m de Natació individual, la sortida i arribada estarà ubicada dins la platja de
Son Bou, davant L’Hotel Melià Sol Son Bou.
2.‐ Ciclisme: Circuit de 41 Km, 3 voltes de 13,8 km a la carretera Son Bou – Alaior.
3.‐ Carrera a peu: Circuit de 10 km pel Prat i la platja de Son Bou.
TRIATLÓ SUPER SPRINT:
1.‐ Natació: 350 m de natació individual, la sortida i l’arribada estarà ubicada dins la platja de
Son Bou, davant l’Hotel Melià Sol Son Bou.
2.‐ Ciclisme: Circuit de 13,8 km entre la carretera de Son Bou – Alaior.
3.‐ Carrera a peu: Circuit de 2,4 km pel camí de cavalls en direcció a Llucalari i la platja de Son
Bou.
CATEGORIES TRIATLÓ OLÍMPIC:
Júnior . 18 ‐ 19 anys
Sub. 23. 20 ‐ 23 anys
Absolut/a 24 ‐ 39 anys
Veterà/na 1. 40 ‐ 49 anys
Veterà/na 2. 50 ‐ 59 anys
Veterà/na 3. 60 anys o més
(Anys complerts a dia 31 de desembre)
EQUIPS DE RELLEUS TRIATLÓ:
Equips relleus femení
Equips relleus masculí
Equips relleus mixtes

CATEGORIES TRIATLÓ SUPER SPRINT:
Cadet. 15 – 17 anys
Júnior . 18 ‐ 19 anys
Sub. 23. 20 ‐ 23 anys
Absolut/a 24 ‐ 39 anys
Veterà/na 1. 40 ‐ 49 anys
Veterà/na 2. 50 ‐ 59 anys
Veterà/na 3. 60 anys o més
(Anys complerts a 31 de desembre)
HORARIS DISSABTE 1 DE MAIG:
10:00 h a 14:00 h Recollida de dorsals.
12:00 h a 14:30 h Check in a Boxes (entrades separades per dorsals parells i imparells).
15:10 h Cridada cambra de sortida als triatletes del Super Sprint ∙ Platja Son Bou
16:40 h Cridada a cambra de sortida als triatletes de l’Olímpic ∙ Platja Son Bou
COMPETICIÓ
15:30 h Inici Sortides Triatló Super Sprint.
17:00 h inici Sortides Triatló Olímpic.
ENTREGA DE TROFEUS
Al finalitzar cada prova es farà l’entrega de trofeus a les instal∙lacions de l’Hotel Sol Milanos
Pingüinos.
CHECK OUT
Un cop finalitzada la prova Check Out fins les 21h.
Per qüestions organitzatives i del desenvolupament de la prova, NO es permetrà l'accés dels
participants a l'àrea de transició (Boxes), fora dels horaris indicats.
IMPORTANT: L'Organització i la Federació de Triatló de les Illes Balears, decidiran quin és el
format de sortida tenint en compte la situació sanitària dels darrers 14 dies.

DISTÀNCIES I CIRCUITS:
TRIATLÓ OLÍMPIC

• 1500m de natació. en aigües obertes (mar): 1 volta, circuit en forma triangular. 1ª Sortida:
17:00 h. Sistema de sortida Rolling Start, en grups de 4 persones cada 8 – 10 segons.
• 41km de ciclisme (3 voltes de 13.8 km) Sortida des de Boxes situat al carrer paral∙lel a l’hotel
Royal de Son Bou (veure en el plànol) cap a la carretera de Son Bou direcció a Alaior abans
d’arribar a la rotonda d’Alaior (km 6.3 del recorregut aproximadament) gir de 180 graus per
tornar cap a Son Bou, a continuació, gir a la dreta al km 11,7 de circuit fins arribar al final del
camí per fer la rodona i tornar, seguir en direcció Son Bou, a l’alçada del primer aparcament gir
de 180 graus i tornar a pujar en direcció a Alaior. El circuit es farà 3 vegades i a l’ultima volta

després del darrer gir de 180º hauran de girar al primer carrer a la dreta per fer la transició a
boxes.
• 10 km de cursa a peu: El circuit atlètic es farà per asfalt, camí de terra i arena. S’iniciarà enfilant
la carretera de Son Bou en direcció a la zona comercial, continuaran pel camí paral∙lel a la zona
comercial en direcció al passeig del Prat, gir a la dreta al carrer de la Bellamirada, a continuació
gir a l’esquerra al passeig marítim i acte seguit a l’esquerra al carrer de Santa Maria, seguiran a
la dreta cap al carrer Mare Nostrum per continuar pel carrer d’Atalis, gir a l’esquerra al carrer
des Cul de Sa Galera, gir a la dreta al carrer de Migjorn, continuem per l’esquerra al carrer de
Tramuntana, fins girar a l’esquerra al carrer de l’Osa Major en direcció al Carrer des Cul de sa
Galera, on girarem a la dreta al carrer d’Atalis i acte seguit tornarem a girar a la dreta per anar
cap al Camí de Cavalls on comença el tram de terra, creuarem pel barranc de son boter per anar
cap a la finca d’Atalis i travessar pel camí paral∙lel a la Platja de Son Bou on el terreny es de terra
i arena fins arribar a l’aparcament d’aquest platja i arribar a la meta situada a la urbanització de
Son Bou en un recinte tancat al públic just al costat de l’hotel Sol Milanos Pingüinos.

Circuit de natació, una volta de 1.500 m

Zona de transició / Boxes

Circuit ciclisme, 3 voltes al circuit de 13,8 km

Circuit carrera a peu, circuit de 10 km

TRIATLÓ SUPERSPRINT



350 m de natació. en aigües obertes (mar): Sortida Rolling Start 1 volta, circuit en
forma triangular. 1ª sortida: 15:30 h. Sistema de sortida Rolling Start, en grups de 4
persones cada 8 ‐ 10 segons.

•

14 km de ciclisme (1 voltes de 13.8 km) Sortida des de Boxes situat al carrer paral∙lel a
l’hotel Royal de Son Bou (veure en el plànol) cap a la carretera de Son Bou direcció a
Alaior abans d’arribar a la rotonda d’Alaior (km 6.3 del recorregut aproximadament) gir
de 180 graus per tornar cap a Son Bou, a continuació, gir a la dreta al km 11,7 de circuit
fins arribar al final del camí per fer la rodona i tornar, seguir en direcció Son Bou, a
l’alçada del primer aparcament gir de 180 graus i tornar a pujar en direcció a Alaior i
girar al primer carrer a la dreta per fer la transició a boxes.

•

2.8 km de cursa a peu: El circuit atlètic es fera per camins de terra i arena. S’iniciarà
agafant el camí de cavalls en direcció a la platja de Llucalari, a l’arribar a l’alçada de les
coves, s’agafarà el sender de baixada a la Basílica Paleocristiana per després enllaçar el
camí de la platja per entrar cap al pàrquing. Un cop superat el pàrquing ens dirigirem a
la meta, ubicada a la urbanització de Son Bou en un recinte tancat al públic en les
proximitats de l’hotel Sol Milanos Pingüinos.

Circuit de natació, una volta de 350m.

Zona de transició / Boxes

Circuit ciclisme, 1 volta de 13,8 km.

Cricuit carrera a peu, recorregut de 2,4km

INSCRIPCIONS
La inscripció es realitzarà mitjançant la pàgina web www.elitechip.net a partir del dia 20 de
febrer de 2021 fins el 25 d’abril de 2021 a les 23.59 hores.
Les places seran limitades.

PREUS DE L’INSCRIPCIÓ
Fins dia 31/03/2021:




Triatló Individual: 45 €
Triatló Equips relleus: 75 € per equip.
Triatló Super Sprint: 20 €

De dia 1/04/20201 a 25/04/2021:




Triatló individual: 55 €
Triatló Equips relleus: 85 € per equip.
Triatló Super Sprint: 30 €
* Xip blanc reutilitzable + 3 €
* Assegurança d’un dia + 5€

CANVIS I DEVOLUCIONS
Només s'admetran cancel∙lacions a la prova als atletes inscrits que ho comuniquin abans 20
d’abril de 2021 mitjançant un correu electrònic adreçat a: info@elitechip.net . La devolució de
l'import serà del 75% de l'import pagat per la inscripció.

INSCRIPCIONS. MESURES EXCEPCIONALS COVID‐19
A continuació, oferim als corredors les següents opcions:
1. En cas de suspensió definitiva de l'edició de l'any 2021 a causa de la crisi sanitària, tots
els inscrits en qualsevol de les proves de la II TRIATLÔ OLÍMPIC SON BOU, passaran
automàticament a estar inscrits en l'edició de l'2022 sense necessitat de fer cap gestió .
2. Adquisició d'ABONAMENTS per l'import íntegre de la inscripció en proves organitzades
per l'empresa Elitechip SL. En aquest cas, els participants hauran de posar‐se en contacte
escrivint TRISONBOU CODI BONO a: info@elitechip.net

3. Obtenir la devolució del 75% de la inscripció i una donació voluntària del 25% com a
solidaritat amb les despeses que ha suportat l'organització. En aquest cas, els
participants hauran de posar‐se en contacte escrivint TRISONBOU 75% a:
info@elitechip.net
Nota de l'organització: Després d'una profunda reflexió en la qual el centre dels nostres
pensaments ha estat oferir les màximes facilitats als nostres participants de manera justa i
equitativa, adoptem aquesta fórmula per poder pal∙liar les despeses irrecuperables i
degudament justificades que ens exigeix l'organització de la prova tant a nivell material com
humà.
4. Devolució del 100% del preu de la inscripció. En aquest cas, els participants hauran de
posar‐se en contacte escrivint TRISONBOU 100% a: info@elitechip.net

PREMIS
TRIATLÓ OLÍMPIC INDIVIDUAL ABSOLUT: Als tres primers classificats de la general.
TRIATLÓ OLÍMPIC INDIVIDUAL CATEGORIES: Als primers de cada categoria.
EQUIPS RELLEUS: Als tres primers equips (poden estar formats per 2 o 3 persones, homes o
dones indistintament, que no estiguin inscrits a individual) Als tres primers masculins, femenins
i mixtes.
SUPER SPRINT: Als tres primers classificats de la general.
SUPER SPRINT CATEGORIES: Als tres primers classificats de cada categoria.
RECOLLIDA DE DORSALS
La zona de recollida de dorsal estarà ubicada a l’hotel Sol Milanos Pingüinos Son Bou, el dissabte
1 de maig de 10:00 h a 14:00 h.
Al retirar el dorsal, els participants hauran de lliurar a l'organització el document adjunt de
responsabilitat personal, justificant que no ha patit COVID‐19 en els 14 dies anteriors a la prova
i tampoc haver estat amb una altra persona que hagi pogut tenir símptomes. Si algun corredor
aparenta tenir algun símptoma relacionat, el personal de l'organització podrà requerir la presa
de temperatura.

ÀREA DE TRANSCISIÓ / BOXES
L'àrea de transició, Boxes, estarà situada al carrer paral∙lel a l’hotel Royal Son Bou Family Club
(a la zona més a l’est de les instal∙lacions). A l’entrada del Box es realitzarà un control de
temperatura a tots els participants, també s’ubicarà una estació de desinfecció de calçat. Tots
els participants hauran d’entrar al box amb la seva pròpia mascareta. Hi haurà dispensaris de gel
hidroalcohòlic tant a l’entrada com a la sortida del Box. Aquesta àrea es tancarà als participants
30 min abans de la sortida, sempre determinada i anunciada per la delegació tècnica de la prova.
Existirà una separació entre corredors de 1,20 cm.

SORTIDA
La sortida estarà ubicada dins la platja de Son Bou, a la part més a l’est devora la Basílica.
S’habilitarà una zona delimitada per cons per organitzar als participants i d’aquesta manera
mantenir la distància de seguretat entre persones.

Els participants es presentaran a la cambra de cridades 15 minuts abans de l’hora assignada a
la prova. La sortida es farà en format de Rolling Start. En torns de 4 persones.
Els grups sortiran cada 10 segons mantenint així una distància de seguretat entre els grups.
Amb una previsió de 24 persones/minut.

ANULACIÓ SEGMENT NATACIÓ PER MOTIUS METEOROLOGICS
Si hi ha condicions meteorològiques extremes, com forts vents, pluja, etc..., El Delegat Tècnic i/o
el delegat mèdic, podran decidir sobre la longitud del segment de natació o inclús procedir a
l'anul∙lació d'aquest segment. La decisió final es prendrà 1 hora abans de la sortida, i serà
clarament comunicada als atletes mitjançant els diferents canals de comunicació oficials de
l’esdeveniment i l’organitzador de la competició, així com per megafonia.
En cas d'anul∙lació en el segment de natació s'informa als tri atletes que el triatló es convertirà
en un duatló amb les distàncies de:
1.‐ Ciclisme: Circuit de 41 Km, 3 voltes de 13,8 km. a la carretera de Son Bou – Alaior.
2.‐ Carrera a peu: Circuit de 10 km, 1 volta al circuit.

ZONA META
La meta estarà ubicada dins d’un recinte tancat al públic, al costat de l’Hotel Sol Milanos
Pingüinos Son Bou.

S’habilitarà un avituallament just al final de meta. Un cop agafat s’haurà de sortir de la zona
delimitada, sempre mantenint la distància de seguretat interpersonal o abandonar la zona.

CKECK‐OUT
Un cop finalitzada la prova es podrà recollir el material de dins de l’àrea de transició. El personal
de l’organització permetrà l’entrada de manera organitzada evitant aglomeracions. Tots els
esportistes hauran d’entrar amb la seva pròpia mascareta.
Check Out fins les 21 h.
SERVEIS ALS PARTICIPANTS
La inscripció a la prova proporciona el dret a:
‐
‐
‐
‐
‐

Participació a la prova
Obtenció dorsal
Barret de natació enumerat
Obsequi commemoratiu
Avituallament durant i després de la prova.

AVITUALLAMENTS

S’ubicaran 3 punts d’avituallament amb beguda que estaran situats al llarg del recorregut de la
cursa a peu del Triatló Olímpic.

REGLAMENT DE CURSA TRIATLÓ
1.‐ El II TRIATLÔ OLÍMPIC DE SON BOU es regirà pel Reglament de la FETRIB i tant la inscripció
com la participació implica la seva acceptació.
2.‐ Les categories seran les oficials de la FETRIB. Triatló (Júnior, Sub. 23., Absolut, Veterà 1,
Veterà 2, Veterà 3 (tant masculí com femení).
3.‐ Es obligatori l’ús de casc rígid de tres punts de fixació per al tram de ciclisme.
4.‐ AVANÇAMENTS SEGMENT CICLISME: No es podrà estar a menys de 10 metres de llarg i 2,5
metres d'ample de qualsevol ciclista i tindreu 30 segons per fer la maniobra d'avançament.
5.‐ Tota reclamació podrà ser presentada, per escrit i acompanyada d’una fiança de 50€, com a
màxim una hora desprès de finalitzada la prova. La fiança serà retornada si prospera la
reclamació.
6.‐ L’Organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que
poguessin patir els participants i/o espectadors, abans, durant o desprès de la prova.
7.‐ L’Organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la prova si
apareguessin circumstàncies imprevistes que ho fessin necessari segons la decisió del Jutge
General de la FETRIB. Està previst un circuit alternatiu preparat per a la disputa d’una, Duatló o
Cursa a Peu.
8.‐ Els menors de 18 anys hauran de presentar un permís patern o del tutor legal.

9.‐ Els participants pel fet d'inscriure, cedeixen a l'organització els drets d'imatge i sons que es
recullin durant l'esdeveniment i serveixin per a la promoció o difusió del mateix.
10.‐ Els participants amb el reglament accepten l'ús i tractament de les seves dades personals
per rebre informació especifica de la prova, els seus patrocinadors i tot el relacionat amb aquest
esdeveniment esportiu i les seves posteriors edicions.
11.‐ La prova serà cronometrada amb el sistema de xips de My Laps, per la qual cosa haurà de
portar el xip al turmell amb un velcro que facilitarà l'organització en cas de no tenir un de propi.
No portar el xip durant la prova serà motiu de desqualificació i no sortir a les classificacions.
12.‐ En el tram ciclista de la prova NO estarà permès el Drafting (anar a roda).
13.‐ L'organització disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil, per cobrir tot
l'esdeveniment.

NORMES MEDIAMBIENTALS
La inscripció implica el coneixement i acceptació del compliment d’aquestes normes de
caràcter especial envers al medi ambient, ja que part del segment de carrera a peu es
desenvolupa per zona natural i dins per tant dins aquest espai:
 No podem cridar ni utilitzar cap tipus d’element sonor que pugui produir sorolls
estridents.
 No podem sortir del camí.
 S’ha d’evitar trepitjar la vegetació.
 S’han de marcar el número de dorsal, amb un retolador permanent, als embolcalls de
les barretes i gels energètics.
 Queda totalment prohibit, com en la resta dels recorreguts d’altres modalitats de la
prova, deixar embolcalls o restes de material, tant orgànic com no orgànic.

