REGLAMENT DE LA SECCIÓ DE TRIATLÓ.
Temporada 2022
1) Composició de la Secció de Triatló
La secció de triatló , aplica els estatuts títol i disposicions generals, emeses pel CN VIC-ETB.
Esta composta pels propis triatletes i per en Pep de la Mora com a responsable i entrenador.

2) Que cal fer per ser de l’equip de triatló?
•
•
•
•
•

Ser usuari abonat del CN VIC-ETB, les condicions les podeu demanar a la recepció del
club o trucant al 93 885 31 21.
Abonar quota de la secció: 6.41€/mes.
Comprar xandall oficial del CN VIC-ETB.
Comprar body de competició, sempre que es competeixi amb regularitat, tal i com marquen
el reglament de la FCTRI.
Vendre el talonari de loteria de nadal, quan s’escaigui, o bé aporti el benefici econòmic
corresponent(25€).

3) Reglament de Règim Intern
3.1) Com inscriure’s a una prova?
•
•
•

•

•
•

Única manera de fer la inscripció, apuntar-se al paper que està penjat a la cartellera o per
telèfon al CN VIC-ETB 93 885 31 21 de 07:30 a 21:30 ( i que t’apuntin en aquell moment).
El paper estarà penjat a la cartellera un mínim de 2 mesos abans de cada prova
aproximadament.
Com des de l’any 2018 no hi ha data genèrica d’obertura d’inscripcions, el club farà la 1a.
inscripció 1 mes abans de la prova. Si algú per assegurar-se la plaça vols inscriure’s abans,
ho podrà fer pel seu compte i un cop finalitzada la prova, i sempre que hagi complert les
condicions, se li abonarà l’import de la inscripció.
Primera inscripció 30 dies abans de la prova (en proves amb molta demanada) , i una
definitiva 15 dies abans de la mateixa (en proves amb molta demanada). Un cop feta la 2a.
inscripció, tothom que estigui apuntat ja no es podrà donar de baixa, això vol dir que en el
termini de 15 dies que hi ha entre la 1ª i 2ª inscripció si es podrà donar de baixa.
A partir de la 2a. inscripció, cadascú es lliure d’apuntar-se, però la inscripció no anirà a càrrec
del club.
Tots els triatletes que s’hagin inscrit a una prova i no hi vagin, retornaran l´import de la
inscripció mitjançant un càrrec a través del rebut del club.

3.2) Llicència federativa
Per tema de responsabilitats i cobertura d’assegurança, la llicència serà requisit indispensable
per poder assistir als entrenaments organitzats de bicicleta o córrer.

La secció pagarà l´import íntegre de la llicència de l’any corresponent a qui compleixi el següents
requisits:
•

Col·laborar, com a mínim, en 2 de les proves organitzades pel CN VIC-ETB:

Els seleccionats de l’equip per competir en les proves organitzades pel VIC-ETB(veure punt 6),
es contarà com a prova col·laborada.
La llicència es donarà d’alta en el moment que el triatleta la demani. Aquelles llicencies que es
no es demanin abans del 1 de març, anirà a càrrec del triatleta.

3.3) Proves a Catalunya
La secció pagarà l´import íntegre de les inscripcions a tots/es els/les membres de la secció de
triatló a les següents proves:
➢ Duatló de Muntanya: Totes.
➢ Duatló de carretera: Totes.
➢ Triatló de carretera: Sant Feliu de Guixols, Mataró, Trirelay, Vilanova i la G. i Prat de Ll.
per equips.
➢ Triatló de muntanya: Totes.
➢ Aquatló: Totes.

Davant de possibles canvis al calendari, la direcció tècnica decidirà com es recompon el
calendari.

3.4) Campionats d’Espanya o proves FETRI.
Es pagaran inscripcions als Campionats d’Espanya(A excepció de MD i LlD per alt cost
d’inscripció).
Subvencions extraordinàries:
• Trijoves: Els triatletes cadets, juniors i sots 23 que compleixin el règim d’entrenaments
establert per l’entrenador tindran pagat el cost total del viatge en un màxim de 6
persones, si el nombre de trijoves és superior a 6, la direcció tècnica valorarà els casos
individualment.
• Elit: En totes aquelles disciplines que sigui necessari classificar-se, i en aquelles on la
inscripció vingui determinada per una selecció per part del tècnic, tindran pagat el cost
total del viatge.
• Grups d’edat: Inscripció al campionat.
• Si hi han places lliures en el transport dels trijoves/elit classificats/seleccionats
aquestes seran ocupades per elits no seleccionats o grups d’edat, tindran pagat el cost
del transport.
• En el cas que per edat de trijoves, no puguin portar el vehicle, el conductor que vingui
també tindrà pagat el cost total del viatge.
3.5) Copes d’Europa
Es pagarà la inscripció a un màxim de 3 proves per triatleta/temporada, sempre i quan al body
de la selecció espanyola aparegui el logo oficial CN VIC-ETB.

3.6) Mitja i Llarga Distància
El club pagarà 24€(l’equivalent a una prova de curta distància) per prova de mitja i llarga
distància de la lliga catalana de clubs FCTRI.
La gestió de la inscripció a proves de mitja i llarga distància de la lliga catalana de clubs anirà
a càrrec de l’esportista, i un cop finalitzada la prova, sempre que s’hagi pres part a la sortida, es
podrà anar amb el rebut de pagament i se li abonaran els 24€ a la recepció del club.
Se li pagarà l’import total d’una prova de mitja i llarga distància de la lliga catalana de clubs a:
•
•
•

Els 3 triatletes VIC-ETB que puntuïn pel club en les proves de mitja distància de la lliga
catalana de clubs o campionat de Catalunya de la distancia.
Els seleccionats, en cas que sigui necessari, per part de l’entrenador a proves de MD
de la lliga de clubs o campionat de Catalunya de la distancia.
El campionat d’Espanya de mitja distància elit, sempre que a criteri de la direcció
tècnica sigui un equip competitiu, tindrà pagat el cost total del viatge i la inscripció.

4) Roba de la Secció.
Totes aquelles persones que formin part de la Secció de Triatló del CN VIC-ETB accepten les
següents condicions i avantatges:
• L’uniforme de la Secció constarà:
o Xandall oficial C.N.VIC-ETB.
o “Body” de competició.
• El club, seguint la normativa FCTRI declara obligatori portar l’uniforme de la Secció en totes
les competicions del circuit català, lliga de clubs i campionats de Catalunya, així com també,
en el cas d’assistir a les cerimònies de lliuraments de premis d’aquestes, s’ha d’anar
uniformat/ada amb els equipatges oficials de la secció.
• Només podran portar aquest “body” els membres de l’equip de triatló del CN VIC-ETB.
• El CN VIC-ETB posarà a disposició dels triatletes roba de ciclisme, atletisme i de carrer,
aquesta és voluntària. Per assolir aquestes peces de roba, s’haurà de fer sota comanda i
aquesta es cobrarà directament al triatleta pel banc. Per encarregar-la, el club farà un parell
de comandes l’any als mesos d’octubre i febrer.
• Descompte especial de la secció a BICIEQUIP CENTELLES, ÒPTICA TORRENTS i
INTERSPORT HORITZÓ, a parts dels adquirits al ser usuari del CN VIC-ETB.

5) Gimnàs i classes dirigides.
• Els triatletes podran fer us del gimnàs així com de les classes dirigides, sempre i quan hi hagi
lloc sobrant i en cap cas podran agafar número per reservar.

6) Proves organitzades pel CN VIC-ETB.
• És prioritari la organització de les proves per davant de la participació, per tant no s’apuntarà
ningú fins que hi hagin prou voluntaris per cobrir la prova.
• En cas d’haver-hi prou voluntaris, el criteri de participació a les proves organitzades pel CN
VIC-ETB és:
1. En cas de puntuar per la lliga de clubs, 4 triatletes per sexe designats per la
direcció tècnica.
2. Demanar a qualsevol dels entrenadors la intenció de participar. En cas d’haver-hi
més de 4 sol·licituds és farà un sorteig .

7) Uniforme a utilitzar en cas de pujar al podi.
• Sempre i quan algun/a membre de la secció pugi al podi en alguna prova del circuit català,
lliga de clubs i campionats de Catalunya aquest/a portarà com a mínim la peça superior del
VIC-ETB ben cordada.
• Queda reservat pels possibles patrocinadors personals la resta de parts del cos.

8) Furgoneta VIC-ETB.
La furgoneta només podrà ser conduïda pels entrenadors o responsables del CN VIC-ETB, o
per una persona autoritzada per aquests.

9) Premis en metàl·lic per equips.
Tots els premis en metàl·lic aconseguits per clubs seran pels triatletes que hagin puntuat en
aquella prova, a excepció de:
• La general de les diferents lligues de clubs FCTRI.
• Els Campionats de Catalunya d’equips i clubs.

Aquest reglament pot patir modificacions al llarg de la temporada que seran prèviament
notificades als triatletes per correu electrònic.
Aquest reglament amb data 01/01/2022 i anul·la els reglaments i acords anteriors.

