Barcelona, 19 de desembre de 2013.
( ** Adaptat a la normativa per la temporada 2017 – 1/11/2016 )

REGLAMENTACIO DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA PER CLUBS
Exposició de motius:
Donat que a partir de la temporada 2014 els campionats nacionals absoluts
de Catalunya es celebraran , en una sortida diferenciada dels 80 millors atletes
classificats i per tal no alterar la classificació per clubs al no competir en igualtat
de condicions objectives i alhora potenciar la competició per clubs, es crea la
següent reglamentació específica pel Campionat Nacional de Catalunya per
Clubs en les modalitats de carretera de Duatló i Triatló, segons el següent
articulat:
Art. 1 .- En els campionats nacionals absoluts de Catalunya individuals de les
modalitats de carretera esprint i olímpica de duatló i triatló que es realitzin en
format elit, no es realitzarà classificació per clubs.
Art. 2.- Es crea un campionat nacional de Catalunya per clubs específic per les
modalitats de carretera de duatló i triatló. La participació en aquest
campionat serà bonificada amb 20 punts més per la lliga.
Art 3.- Per obtenir la classificació dels clubs es sumaran els quatre millor temps
en els homes i en els tres millors en les dones d’un mateix club.
Art. 4 .- Podran participar un màxim de 6 homes i 5 dones per club, i no es
poden formar equips diferents dins d’un mateix club. La inscripció es realitzarà
per ordre de pagament i fins arribar al màxim de participants individuals que
pugui admetre la prova que com a mínim te que ser de 300 entre homes i
dones.
Art. 5 .- La federació subvencionarà directament als 5 primers classificats
segons l’escala següent:
1er. 400 €
2on. 300 €
3er. 200 €
4 art. 100 €
5é.
75 €

Rambla Guipúscoa, 23-25 2-D 08018 Barcelona Telèfon 93.307.93.32 - Fax 93.307.93.35
Web: www.triatlo.org - E-mail: info@triatlo.org - NIF: G-62133004
regla

campionat clubs

