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SISTEMA D’INSCRIPCIÓ , TERMINI D’INSCRIPCIÓ I REGLAMENT 2019  

Campionat Nacional de Catalunya per Equips i prova OPEN  
 
 

1 - Hi haurà un màxim de 120 equips entre la suma total d’equips masculins i femenins per la 
competició del campionat de Catalunya. 

 
2 - Per la “Open”  hi haurà  un màxim de 150 entre la suma total d’equips masculins , femenins o 
mixtes . Les sortides de cada competició seran separades i primer es realitzarà la prova  
“OPEN”. 
  
3 -  En les inscripcions del Campionat Nacional de Catalunya, només es podrà inscriure un 
equip masculí i un de femení per club afiliat a la FCTRI per la web www.triatlo.org  i no caldrà 
indicar els components del mateix, però els qui formin l’equip, tenen que tenir la llicencia en vigor 
pel club que representin ( llicencia d’activitat FCTRI-UFEC ó única ) .  D’existir més  equips 
inscrits que places en el Campionat de Catalunya  , es realitzarà un sorteig  per eliminació  fins a 
quedar el número màxim de places de la competició.  El sorteig és realitzarà el  cinc dies abans 
de la prova  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 sol·licitant 
la devolució al  mail del organitzador . 

4-  Els equips masculins i femenins del CNC estaran constituïts entre quatre i sis components. 
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 les transicions, 
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. 
 
5- Al Campionat de Catalunya, només podran optar els equip “A” dels clubs.  

 
6-  L’ordre de sortida quedarà marcat de forma regressiva per la classificació de la Lliga 
Nacional de Catalunya de la modalitat  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.  
 
7- Els equips sortiran  amb un  minut  de diferencia respecte al precedent, a no ser que el 
delegat tècnic modifiqui aquest punt. 
 
8- 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. 
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9 - 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 de cos ( uniformitat de la 
roba de cos ) i es obligatori competir amb el xip propi .  

 

10 - Les inscripcions per la prova “OPEN” es faran enviant un escrit  al mail  habilitat per 
l’organitzador amb els equips que vulgui inscriure  posant el nom , DNI , any naixement, 
adreça, telf i si està federat o no en triatló, ja que els seus components que poden ser 
federats o no i de diferents sexes, indicant el nom que es vol donar a l’equip  i si un club presenta 
varis equips, indicar-los per una lletra  ( sempre diferent a la “A” ) . 
 
Per la prova OPEN s’adjuntarà en el mateix mail el resguard de l’import de la inscripció de per 
cada un dels equips en el número de c.c. determinat per l’organitzador. 
 
En el cas de la sortida “Open” , l’organitzador serà qui confeccionarà la llista d’admesos sense la 
intervenció de la federació , ja que aquest prova te la condició “d’altres competicions “ i serà 
controlada i organitzada pel l’organització sense la intervenció de la federació.  

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. 
 
 
Barcelona, 24  desembre  de 2018.  

 
 
F.C. TRIATLO 
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