Es Pujols, 5 d’octubre 2019
TRIATLÓ OLÍMPIC 1.500 m SWIM – 40 km BIKE (carretera) – 10 km RUN
EQUIPS PER RELLEUS OLIMPIC 1.500 m SWIM – 40 km BIKE (carretera) – 10 km RUN
TRIATLÓ 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

REGLAMENT
Art. 1.- Hi podran participar, totes les persones d’ambdós sexes, tinguin o no, llicència federativa.
Art. 2.- La prova es durà a terme a Es Pujols (Pl. d’Europa), el dissabte 5 d’octubre de 2019.
Art. 3.- INSCRIPCIONS:
És faran a través de la pàgina www.triatlonformentera.com fins el 3 d’octubre i a la taula de recollida
de dorsals dissabte, dia 5 de 9:30 a 12:00 hores.
Les inscripcions son estrictament personals i intransferibles, per 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.
Política de devolució d'inscripcions:
•
•
•

- Fins al dia 1 de setembre DEVOLUCIÓ del 50% de la inscripció
- Del 2 al 14 de setembre DEVOLUCIÓ del 30% de la inscripció.
- A partir del dia 15 de setembre no s'admetran baixes sota cap motiu.

Art. 4.- PREUS DE LA INSCRIPCIÓ:
SPRINT
Inscripció federat: 20€ + 2€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc).
Inscripció no federat: 25€ (inclou assegurança) + 2€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc).
Inscripció equips: 30€ (increment de 5€ per cada atleta no federat en concepte d’assegurança) + 2€
del lloguer del xip (si no disposa de xip groc).
OLIMPIC
Inscripció federat: 30€ + 2€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc).
Inscripció no federat: 40€ (inclou assegurança) + 2€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc).
Inscripció equips: 40€ (increment de 5€ per cada atleta no federat en concepte d’assegurança) + 2€
del lloguer del xip (si no disposa de xip groc).
Art. 5.- LLIURAMENT DE DORSALS:
Lloc: Pl. d’Europa d’Es Pujols), dia 5 d’octubre de 9.30 a 13.30 hores. En el moment de la recollida
s’haurà d’acreditar la condició de Federats.
Art. 6.- HORARIS dissabte 5 d’octubre:
LLIURAMENT DE DORSALS SPRINT, OLÍMPIC & EQUIPS
• 09.30 – 13.30 h a la plaça d’Europa d’Es Pujols.
MODALITAT SPRINT & EQUIPS
•

12.45 – 13.45 h, deixar la bicicleta i el material al boxes.

•

14.00 h, presentació al recinte de Sortida del segment de SWIM, a la platja d’Es Pujols.

•

14.15 h, sortida Sprint & Equips Sprint.

•

Retirada de material aproximadament de 16.30 a 17.00 h (segons les condicions indicades a
l’article 9 d’aquest reglament)

MODALITAT OLÍMPIC & EQUIPS
•

12.45 – 13.45 h, deixar la bicicleta i el material al boxes.

•

15.45 h, presentació al recinte de Sortida del segment de SWIM, a la platja d’Es Pujols.

•

16.00 h, sortida Olímpic & Equips Olimpic.

LLIURAMENT TROFEUS 2 MODALITATS aproximadament a les 19.30 h a la Pl. d’Europa.

Art. 7.- Per motius de coordinació de la seguretat de la prova, ens veiem en l’obligació de posar temps
de tall per cada sector:
SPRINT - (Sortida 14:15 h.)
Tall sector natació - hora màxima sortida de l’aigua: 14.40 h.
Tall sector ciclisme – hora màxima d’entrada al box: 15.30 h.
Tall sector atletisme – hora màxima arribada a Meta: 16.15 h.
OLÍMPIC - (Sortida 16:00 h.)
Tall sector natació - hora màxima sortida de l’aigua: 16.45 h.
Tall sector ciclisme – hora màxima d’entrada al box: 18.20 h.
Tall sector atletisme – hora màxima arribada a Meta: 19.30 h.
Tots els atletes que, per qualsevol circumstància no puguin complir l’horari seran retirats de la
competició.
Art. 8.- És obligatori seguir la següent normativa:
▪ És obligatori l’ús de casc homologat per al segment de ciclisme.
▪ No està permès circular en bicicleta dins la zona de BOXES. El casc ha d’estar sempre fermat
quan la bicicleta no estigui a la barra suport de les bicicletes.
▪ Només es permet participar amb bicicleta de carretera.
▪ No estan permesos cap tipus d’acoblaments per a la bicicleta a ninguna de les dues distàncies.
▪ Està permès anar a rebuf (drafting), excepte entre atletes de diferent sexe o del mateix sexe
en diferent volta.
▪ El dorsal del cos ha d’anar a la zona posterior durant la prova de ciclisme i a la zona davantera
en el segment de la cursa a peu.
▪ Al segment de natació no s’haurà de portar el dorsal que ha de quedar a l’àrea de transició.
▪ La bicicleta ha de portar obligatòriament la ferratina, que es subministrarà, amb el número
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.
▪ Queda prohibit competir amb el tors descobert.
▪ Ús de neoprè: En distància de fins a 1.500 m està prohibit per sobre de 22 º i obligatori per
sota del 15,9º. Els esportistes de les categories Veterans 2 i superiors (majors de 50 anys)

poden utilitzar neoprè sigui quina sigui la temperatura de l'aigua. El Delegat Tècnic de la prova
podrà autoritzar el seu ús fora d'aquests marges, en el supòsit d'existència de bancs de
meduses o altres circumstàncies.
▪ Per tal 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 13.00 a 14.00 h. L’horari de retirada de material per a la
categoria Sprint serà aproximadament de 16.40 a 17.00 h. Aquest horari està supeditat a que el
segment de natació de la categoria Olímpic hagi acabat i que el primer corredor del segment de
ciclisme de la categoria Olímpic no hagi finalitzat abans de les 17:00 h. Després d’aquest horari tots els
participants hauran d’esperar que acabi la prova per retirar el material del box.
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. Tots el dorsals han de ser visibles per als jutges.
Els components dels equips rebran el mateix. 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 subjecció i el dorsal al company,
que s’ho haurà de posar abans d’iniciar el seu segment.
Art. 11.- CATEGORIES INDIVIDUAL SPRINT I OLÍMPIC (masculí i femení):
▪

Cadet

2002-2004 (Només Triatló Sprint)

▪

Júnior

2000-2001

▪

Sub 23

1996-1999

▪

Veterà 1

1970-1979

▪

Veterà 2

1960-1969

▪

Veterà 3

1959 i anteriors

▪ 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.

Art. 12.- TROFEUS:
▪ Trofeu als 3 primers classificats Absoluts (masculins i femenins) Sprint i Olímpic.
▪ Trofeu al primer classificat de cada categoria (masculins i femenins) Sprint i Olímpic.
▪ Trofeu al primer equip classificat Sprint i Olímpic.

Art. 13.- A petició de l’organització o dels jutges de la prova pel control de material, els participants
hauran d’acreditar, mitjançant documentació oficial amb fotografia, la seva identitat i 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.- 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.
El jutge àrbitre o, si és el cas, el delegat federatiu, podrà decretar la interrupció i, si escau, l’anul·lació
de la competició o d’un dels segments, per causes meteorològiques excepcionals. En aquest cas,
l’organització juntament amb el jutges o delegat federatiu, es reserva l’opció de donar una alternativa
o les modificacions que corresponguin.
En el cas de condicions climatològiques adverses a la mar, si per seguretat, l'organització desaconsellés
la prova a l'aigua, en alguna de les dues distàncies, es realitzaria un duatló: Run - Bike - Run.
Art. 17.- El participant declara que es troba en les condicions físiques necessàries pel
desenvolupament de la prova i que participa voluntàriament.
Art. 18.- Mitjançant la signatura del present contracte autoritzo UNISPORT CONSULTING SL i altres
patrocinadors i col·laboradors a prendre arxius fotogràfics i / o audiovisuals amb finalitat comercial.
Les imatges i / o vídeos seran exposades en els perfils que les empreses gestionin en les diverses
xarxes socials o usats per a campanyes de màrqueting relacionades amb els esdeveniments que
UNISPORT CONSULTING SL o les seves empreses relacionades (GERMATUR GESTIÓN SL) puguin
realitzar.
UNISPORT CONSULTING S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades
sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) (LOPD), amb la finalitat de mantenir una relació
comercial, i conservats mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no
sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la
seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a
tercers, excepte obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació,
portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a
UNISPORT CONSULTING S.L. en GREMI SABATERS 21 OFICINA A37 07009 PALMA (ILLES BALEARS). Email: administracion@unisportconsulting.com i el de reclamació a www.agpd.es.

