REGLAMENT CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS

1- Opten a aquest campionat i a els tres llocs d’honor, un dels equips que pressentint els clubs federats a la
Federació Catalana de Triatló.
2- Els equips estaran formats per un mínim de 4 i un màxim de 6 triatletes federats de un mateix club en
categoria masculina i de 3 a 5 en categoria femenina.
3- La sortida dels diferents equips, es donarà en format contrarellotge. En funció del número final d’equips
inscrits, el temps entre sortida i sortida serà més o menys ampla.
4- Cada club podrà inscriure en principi un sol equip masculí i un equip femení. Un cop complert el primer
termini d’inscripció i sempre i quant això sigui possible d’existir places lliures es podran inscriure més
equips d’un club i que anomenarà amb lletres començant per la lletra b, que serà l’equip que surti en darrera
posició dels del club i que a priori hauria de ser el millor dels que el club inscriu.
5- L’ordre de sortida quedarà marcat de forma regressiva per la classificació de la Lliga Nacional de
Catalunya de Duatló de l’any anterior, tenint en compte que els darrers equips en sortir seran els que siguin
únics d’un club,o els que duguin la lletra A.
6- No podran sortir dos equips del mateix club en posicions consecutives.
7- Només estarà premés el drafting entre membres d’un mateix equip.
8- Tots els membres d’un mateix club que optin pel Campionat de Catalunya, hauran de portar el mateix
disseny de equipació.
9- El temps final de l’equip, el marcarà el quart component de l’equip en categoria masculina i el tercer en la
femenina en creuar la línia d’arribada.
10- Tot membre d’un mateix equip que iniciï qualsevol dels sectors de la competició despenjat de la resta,
haurà d’abandonar la cursa. A la meta tindran que arribar com a mínim quatre membres de l’equip junts.
11- Es podrà fer servir el material de competició que s’autoritza en les competicions on no es pot anar a
roda.
12- Hi hauran cinc trofeus pels cinc primers clubs masculins i femenins de Catalunya en aquest campionat.

Barcelona, 12 de febrer de 2012.
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