
Reglament Prova Open confeccionat pel Triatló Prat 

1994. 
 
Amb aquest petit reglament us volem explicar quines són les principals 

diferències entre el reglament del Campionat de Catalunya i el reglament 
Open, així doncs, el que no aparegui aquí vol dir que s’haurà 
d’interpretar amb el que diu el reglament oficial que ha penjat la 
federació a la seva web. 

 

● Els equips poden ser de 3 components com a mínim i de 6 com a 

màxim, tant masculins com femenins com mixtes. 
 
● La uniformitat no ha de ser exactament la mateixa, tot i així ha de ser 
el més semblant possible. S’entén que si en el club hi ha participants no 
federats és possible que no tinguin el mono oficial del seu club, o en els 
equips mixtes els homes i les dones tenen monos diferents. Així doncs, 
com a mínim que els  colors siguin semblants. 
 
● No és obligatori l’ús del xip groc. 

 
● L’ordre de sortida Open serà invers a l’ordre d’inscripció (l’últim equip 

que s’apunti serà el primer a sortir), s’ha de tindre en compte que tots 
els equips de noies sortiran al principi, després els mixtes i després els 
masculins. Els clubs que portin més d’un equip no sortiran seguits, 
sinó que deixarem uns quants minuts entre ells. 

 
● Els equips mixtes poden ser ho de qualsevol combinació, cinc homes i 
una dona per exemple, però al creuar la línia de meta ho hauran de fer 
com a mínim tres persones, entre les quals ha d’haver hi una de cada 
sexe per a què s’aturi el temps. 

 
● Si es vol, una persona pot participar en les dues curses, Campionat i 

Open. 
 
● Els equips del Campionat de Catalunya són els equips “A” i es fa la 
inscripció per la web de la federació sense determinar els seus 
components ( www.triatlo.org ) 

 

Dit això, els equips d’un mateix club a l’ Open van seguits de la lletra 
“B“, “C”.... . Això és aplicable tant a equips masculins com a femenins. 
Els equips mixtes tot i no poder participar en el campionat i s’inscriuran a 
la Open com a “B”, “C”..., 

 

 

 

 

http://www.triatlo.org/


 

 
 
● Un club que vulgui apuntar a 6 equips per exemple quedaria així: 

 

Campionat de 
Catalunya 

Prat Triatló 1994 
(Masculí)  

Prat Triatló 1994 
(Femení) 

 

Open 

Prat Triatló 1994 B 
(masculí) 

Prat Triatló 1994 C 
(masculí) 

Prat Triatló 1994 B 
(femení) 

Prat Triatló 1994 B 

(mixta) 
 

Important: en el cas de que l’equip ( sigui homes, dones o mixta ) 
es formi per federats o no federats de diferents clubs o 
independents, aquest indicaran el nom que volen donar a l’equip. 

 

A continuació us expliquem com fer la inscripció Open: 
 

Heu de fer una transferència de 108€ per equip al compte del club Prat 

Triatló 1994 : 
 

ES58 0081 0010 2100 0142 0945 
 

i al concepte poseu-hi el nom del vostre Club. 

 
Envieu un email a info@prat-triatlo.com amb el rebut de la transferència 
que heu fet anteriorment. En aquest email ens heu de dir el nom del 
vostre equip, seguit de la lletra que toqui B, C, D… 

 

Al mateix email ens heu de facilitar les següents dades de tots els 
integrants de l’equip. 

 

Nom, DNI, Any de naixement, Adreça, Telf. i Federat en triatló Si/No? 
 

 
 

mailto:info@prat-triatlo.com


 
 
 
El 31 de gener es tanquen inscripcions, això vol dir que no podrem 
acceptar nous equips a partir d’aquest dia. Tot i així, es poden modificar 
els equips passant integrants d’un equip a l’altre i/o afegint-los si no hi 
eren, fins al dijous dia 2 de febrer, però mai incloure nous triatletes no 
federats, ja que hem de tramitar la seva assegurança i necessitem 
saber-los tots el dia 31 de gener com a molt tard. Per tant, els dies 1 i 2 
de febrer es podran “editar” els equips sempre que no s’incloguin 

participants no federats nous. 
 

Club Prat Triatló 1994. 


