SISTEMA D’INSCRIPCIÓ , TERMINI D’INSCRIPCIÓ I REGLAMENT
Campionat Nacional de Catalunya per Equips de Triatló i prova Open

a) Hi haurà un màxim de 150 equips “A” entre la suma total d’equips masculins i femenins
per la competició del campionat de Catalunya i 60 entre la suma total d’equips masculins i
femenins per la “ Open “. Les sortides de cada competició seran separades i primer es
realitzarà la sortida del Campionat de Catalunya ( només equips A ) i desprès es farà la prova
“Open” de forma separada.
b) Les inscripcions es faran enviant un escrit del club per fax amb els equips que vulgui inscriure
posant els nom i DNI dels seus components i a l’equip que pertanyent indicat per una
lletra ( “A”,”B”, ... ) , entre els dies 4 d’abril i 24 d’abril ( fi termini d’ inscripció ).
Fax 93 307 93 35
c) S’adjuntarà en el mateix fax el resguard de l’import de la inscripció de 105,00 € per cada uns
dels equips en el número de c.c. següent :
Titular: C.N. Prat - Triatló
Banc de Sabadell : 0081-0010-21-0001420945
d) D’existir més equips inscrits que places de cada competició , es realitzarà un sorteig per
eliminació fins a quedar el número màxim de places de cada competició, tinguin en el cas de la
sortida “Open” preferència els equips “B” sobre la resta de lletres. El dia 25 d’abril i a la seu de
la federació del carrer Guipúscoa ,es realitzarà el sorteig públic a les 11 del matí. Els
equips que poguessin quedar fora, se'ls retornaria la taxa d'inscripció que ho hauran de sol·licitar
per mail al organitzador indicant el número de compte (cnprat@hotmail.com).
e) En cap cas hi haurà ampliació del número d’equips ni canvis d’una competició a l’altre i no
s’acceptarà cap inscripció fora del termini establert encara que no s’hagi arribat al número màxim
d’equips permesos.
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REGLAMENTACIÓ

Campionat Nacional de Catalunya per Equips

1-Aquesta prova està organitzada pel C.N. Triatló-Prat, amb la supervisió i arbitratge de la
FCTRI.
2- Els equips masculins estaran constituïts entre quatre i sis homes. Els equips hauran
d'acabar amb un mínim de quatre components, havent de creuar la línia d'arribada agrupats.
Durant el transcurs de la cursa, la separació màxima permesa entre el quart component i altres
despenjats, no podrà ser superior als 30'', establint-se a dues transicions (T1 i T2), una zona
d'espera pel re-agrupament dels equips. Tot participant que arribi a la zona d'espera més de 30''
darrera del quart component del seu equip en aquest punt d'espera, quedarà desqualificat, així
com els participants que separin més d'aquests 30'' en qualsevol punt del circuit.
3- Els equips femenins estaran constituïts per un component menys. Totes les restriccions
contemplades per als homes serà exactament igual amb les dones, restant un component en cap
cas.
4- Al Campionat de Catalunya, només podran optar els equip “A” dels clubs.

5- L’ordre de sortida quedarà marcat de forma regressiva per la classificació de la Lliga
Nacional de Catalunya de Triatló de l’any anterior. Primer sortiran tots els equips femenins i
després el masculins. Es publicaran llistats dies abans de la prova a la web de la FCTRI.
6- Els equips sortiran amb un minut de diferencia respecte al precedent, a no ser que el
delegat tècnic modifiqui aquest punt.
7- Els equips s'hauran de presentar a la cambra de sortides, un mínim de 5 minuts abans de la
seva sortida. Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.
8- Tots els components d'un mateix equip hauran de passar el control de material al entrar als
boxes de forma agrupada i de la mateixa forma que la resta de proves oficials (només amb la
totalitat del material necessari per a competir i amb el casc lligat i dorsal visible). Tots els
membres d'un mateix equip, hauran de portar la mateixa equipació.

9- Hi haurà avituallament líquid i sòlid al finalitzar la prova i a la sortida de la T2.
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10- Al ser una prova per equips, es permet l’ús de bicicletes de llarga distància.
11- El dorsal per aquesta prova serà específic i es facilitarà des de l’organització.

12- Serà obligatori complir la resta de normes de reglament oficial de triatló, així com participar
amb el xip groc.
13- L'organització intentarà habilitar un punt per retirar material abans de la finalització de la
prova, però en qualsevol cas, aquest procés serà molt controlat i estarà supeditat a la no
interferència dels participants que encara estaran competint. En el cas que un membre d'un
equip hagi de marxar, els seus companys podran retirar el seu material presentant el dorsal
corresponent.

PREMIS


Als 5 primers equips masculins i femenins (un per a cadascun dels components de
l'equip)
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