
Reglament
Half Triathlon Banyoles



DISTÀNCIES

1,9 km. Natació  + 80 km. Ciclisme + 20 km. Cursa a peu 

REGLAMENT PROVA

1. La responsabilitat del control tècnic de la prova serà a càrrec de la Federació Catalana de Triatló. La prova s’acull 
al reglament de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI) en tot el que no preveu el present reglament.

2. L’organitzador de la prova és l’Ajuntament de Banyoles. L’organització es reserva el dret de modi�car el present 
reglament abans de la celebració de la prova, així com la suspensió o aplaçament de la mateixa per motius aliens 
a aquesta, de la qual cosa es donarà la informació su�cient amb antelació.

3. Tant per a la recollida de dorsals com per l'entrada a l’àrea de transició s'haurà que presentar el DNI. No serà 
possible l'acreditació d’identitat per part d'una altra persona. A l'entrada a l'àrea de transició es revisarà la 
col·locació adequada dels dorsals, del xip i del material de competició, especialment el de ciclisme, podent-se 
impedir la participació d'aquell que no compleixi les normes de participació.

5. El dorsal i el sobre del corredor només podrà ser recollit per la persona interessada, no podrà ser recollit per una 
tercera persona ni tan sols que estigui autoritzada. Així mateix, el control de material a l’àrea de transició serà 
efectuat en primera persona pel participant.

6. Els i les participants es comprometen a respectar les normes de la competició, complir el present reglament i el 
de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI) i a conèixer els diferents circuits.

7. No està permès l’ús d’auriculars durant cap tram de la prova.

8. Els esportistes no poden rebre cap tipus d’ajuda externa, ni entre ells, excepte en els avituallaments i també es 
poden ajudar entre ells amb accessoris com bombes d’in�ar, tubulars, càmeres d’aire i materials per reparar 
punxades. No està permès seguir cap participant amb cap vehicle, bicicleta, patins o a peu en cap dels trams. 
Totes aquestes accions impliquen la desquali�cació immediata. 
 
9. L'organització adverteix als inscrits que, davant del risc derivat de la seva participació, s'han de comprometre a 
seguir les mesures de seguretat establertes.

10. El  temps de tall en el segment de natació serà de 55 min. 
En el segment de ciclisme  els temps de tall (natació + ciclisme) seran els següents: 

- Temps límit punt intermedi (km 32): 2 h. i 40 min. 
- Temps límit �nal segon segment: 4 h. i 30 min. 

11. El participant del Half  Triathlon Banyoles és conscient que la participació en aquest és una activitat físicament 
exigent, que requerirà una mínima preparació prèvia. Omplint la inscripció, els i les  participants assumeixen  la 
lectura d'aquest document de condicions per a la participació en l'esmentat triatló, i declara conèixer:

a) Que m'he preocupat de revisar i/o reconèixer els traçats dels diferents circuits, amb l'objectiu  de familiaritzar-me 
amb cadascun un d'ells. 

b) Que tinc la capacitat física necessària per competir en el Half Triathlon Banyoles i que assumeixo la 
responsabilitat de qualsevol dany físic o mental que es pugui derivar de la realització d'aquesta prova, ja sigui com 
a conseqüència de caigudes, contacte físic amb altres participants, excessiva o baixa temperatura i / o humitat, 
casos  fortuïts, força major o qualsevol altres  circumstàncies  derivades de la naturalesa pròpia de la prova, eximint 
a l'organització de qualsevol responsabilitat.

12. Els participants accepten expressament complir les normes recollides en el reglament de l'esdeveniment.

13. En  realitzar la inscripció el/la triatleta exonera a l'organització de qualsevol responsabilitat per robatori i/o 
pèrdua del  material  divers que utilitzarà en la prova, ja que el participant és l'únic responsable de vetllar per les 
seves pertinences i mantenir tot el seu equip sota la seva supervisió i custodia.
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CATEGORIES

Masculines i femenines 
• JUNIOR
• SUB-23
• ABSOLUTS
• VETERANS I
• VETERANS II
• VETERANS III 

INSCRIPCIONS

1. Es realitzaran de forma exclusiva  a través de la  web http://triatlo.org/

2. El termini límit d'inscripció serà �ns el divendres 23 a les 12 de la nit, o �ns a completar les places ofertes.

3. Preus per a federats en triatló:

• TRAM 1 (Febrer): 125 €
• TRAM 2 (Març): 135 €
• TRAM 3 (Abril): 150 €

4. Preus per a no federats en triatló: S’incrementa en 12 € sobre el preu dels federats.

5. Les inscripcions es realitzaran exclusivament mitjançant pagament per TPV online al lloc web anteriorment 
esmentat.

6. Les anul·lacions o modi�cacions dels recorreguts o d'alguna de les seves parts, provocades per causes alienes 
a l'organització, no suposen en cap cas la devolució de l'import de la inscripció.

7. Davant causes meteorològiques, institucionals o de causa major, entre les quals s'inclouen les pandèmies, que 
impliquin la modi�cació de part o de la totalitat d'algun tram de la prova, l'organització pot plantejar una prova 
alternativa amb una altra distància i altres recorreguts en funció de les circumstàncies (duatló, acuatló, cursa a peu, 
etc), o bé l'esdeveniment es posposarà a una altra data, però no suposarà el reemborsament dels imports de les 
inscripcions als participants. 

8. La llista d'inscrits podrà consultar-se al web de l'esdeveniment. http://triatlo.org/

9. A causa de la pandèmia en la  que estem immersos, es poden establir limitacions en el nombre d'inscrits per 
sota del numero previst per l’organització. Això implica que es pot donar el cas que un inscrit a la prova no pugui 
participar en l'edició 2021. Els   inscrits que no poguessin participar en l'edició 2021, se’ls hi  oferiran dues 
alternatives: com la devolució de l’import o la inscripció per l’any 2022. 

10.  Mitjançant la inscripció a l'esdeveniment s'accepta que estem en un estat d'alarma que pot estar vigent quan 
es desenvolupi la prova i afectar parcialment o totalment el desenvolupament del mateix.

Pel fet d’inscriure’s al triatló el participant autoritza expressament a l’organització i 
els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de 
les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport 
gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitat produïts 
i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i 
futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop 
finalitzat el període previst. 
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TROFEUS

A causa de la Covid-19, la cerimònia de trofeus es redueix a la categoria absoluta. La resta de categories es 
lliuraran amb un diploma virtual.

HORARI D’ACTIVITATS

Els horaris i procediments poden patir alteracions degut als protocols de seguretat i prevenció.

DISSABTE 1 DE MAIG
De les 18:00 a les 19:30 h.
Lliurament de dorsals al Pavelló de la Draga (Parc de la Draga s/n)   

DIUMENGE 2 DE MAIG
De les 6:00 a les 7:00 h.: Lliurament de dorsals al Pavelló de la Draga
A les 6:30 h.: Trobada dels participants a boxes
A les 7:15 h.: Tancament de boxes.
A les 7:30 h.: Sortida de la prova de natació dins  les instal·lacions del Club Natació Banyoles

Briefing:
De manera virtual a les xarxes socials de l'esdeveniment.

Servei de dutxes:
S'elimina aquest servei com a mesura preventiva davant de la Covid-19.

PREMIS

CLASSIFICACIÓ 
GENERAL 

HOMES (€) DONES (€) 

 

1 200 200 

2 150 150 

3 100 100 

 

EQUIPS HOMES (€) DONES (€) 

 

1 150 150 

2 100 100 

3 50 50 
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Estany de
Banyoles

Estanyol
del Vilà

Pesquera 
Coromines

Parc de la Draga

Club Natació 
Banyoles

Els Banys Vells

Pesquera Marimon

Natació
Recorregut

Sortida

Arribada

Sortida
7:30 h

Recorregut
Rectangular, senyalitzat amb boies / 1 volta

Circuit
1.900 m.
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A1

A2

A3

Ciclisme
Recorregut 2 sentits

Recorregut 1 sentit

Sortida / Arribada / Sortida segona volta

Gir

Avitalluament A

Parc de la Draga
Melianta

Pla de Martís
Esponellà

Pla de Martís
Melianta

Parc de la Draga
(X2)

Parc de la Draga
Estany de Banyoles

Porqueres
Sant Miquel de Campmajor

Porqueres
Estany de Banyoles

Parc de la Draga
(X2)
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Pla de Martís

Melianta

Parc de la Draga

Esponellà

Porqueres

Sant Miquel de Campmajor
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Estany de
Banyoles

Pesquera 
Coromines

Parc de la Draga

Club Natació 
Banyoles
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A2

A1

Cursa a peu
20 km
3 voltes
2 punts d’avitalluament per volta
Recorregut totalment pla

Recorregut

Sortida

Enllaç 2a i 3a volta

Arribada

Control  de volta

AvituallamentA



Passeig de la Indústria, 25, 17820, Banyoles (Girona)
esports@ajbanyoles.org
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