REGLAMENT VI DUATLÓ DE PORQUERES ‘17
1- L’Ajuntament de Porqueres, Tribiketrainer , organitzen el diumenge 26 de novembre, la sisena edició del
Duatló de Porqueres sota el control esportiu de la Federació Catalana de Triatló.
2-Es tracta d’una prova de caràcter competitiu popular, oberta a corredors federats i no federats.
3-La prova consta de tres segments:
a) Tram a peu, 7km (2 voltes de 3,5 km)
b) Tram en BTT, 18 km (2 voltes de 9 km)
c) Tram a peu, 3,5 km (1 volta de 3,5 km)
4-És obligatori participar amb “xip groc”. A aquells participants que no tenen xip, l’organització els hi
deixarà un. En recollir el xip es dipositarà una fiança de 20€ que es retornarà un cop es retorni el xip. La
pèrdua o canvi del xip durant la prova, comportarà la desqualificació .
5-Horaris de la prova:
a) De 8:30h a 09:30h recollida de dorsals.
b) De 8:45h a 9:45h entrada de bicicletes i material a la zona de boxes.
c) A les 9:45h “briefing” informatiu davant del podi.
d) A les 10.00h Sortida.
e) A les 12:30h tancament del control d’arribada.
f) A les 12:45h lliurament de trofeus.
6-Els drets d’inscripció són de 24€ pels federats en triatló i FEEC i 36 € pels no federats. No es permet la
participació de Cadets.
7-Les inscripcions es poden fer a la pàgina web www.esportsporqueres.com, o bé directament a
www.triatlo.org, abans del dia 23 de novembre, o bé quan es superi el límit màxim de 300 inscrits. El mail
de contacte per l’activitat serà activitats@esportsporqueres.com.
8-Hi haurà premis per a:
a) 3 primers individuals, JÚNIORS masculins i femenins.
b) 3 primers individuals, SUB-23 masculins i femenins.
c) 3 primers individuals, ABSOLUTS masculins i femenins.
d) 3 primers individuals, VETERÀ 1 masculins i femenins.
e) 3 primers individuals, VETERÀ 2 masculins i femenins.
f) 3 primers individuals, VETERÀ 3 masculins i femenins.
g) 3 primers clubs masculins i femenins.
9- L’organització es reserva el dret de fer enregistraments sonors o d’imatges durant el desenvolupament
de l’activitat amb finalitats de difusió i arxiu, sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de drets
d’imatge i de protecció de la intimitat de les persones.
10- Les entitats organitzadores es reserven el dret d’ajornar o suspendre l’activitat en cas de que les
inclemències meteorològiques posessin en risc la seguretat dels participants. En el cas de la suspensió de la
prova s’abonaria el 100% de la inscripció. Si la prova s’ajorna a una nova data tots els inscrits mantindrien la
seva condició, sense dret a l’abonament.
11- La participació a la prova implica la total acceptació d’aquest reglament, el de competició de la FCTRI i
també de tot allò no previst, que serà resolt segons convingui per les entitats organitzadores.

