organitza amb autorització de FETRIB una cursa que tendrà lloc el dia

OBLIGATÒRIES FETRIB:
totes categories
3 millors temps de membres federats mateix club
PER CATEGORIES:

PER GRUPS D’EDAT:
GGEE

totes categories

Art. 7è.- Els organitzadors no es fan responsables de cap accident del que poguessin ser causa o víctima els/les corredors/-eres, com
tampoc es fan solidaris de les despeses ni dels deutes que poguessin contreure durant la cursa. En cas de que el corredor participi
sense cobertura de l’assegurança serà responsable del dany propi i a tercers.
Art. 8è.- Les curses estaran ateses per un mínim de 2 ambulàncies (n’hi haurà d’haver una per cada 150 participants), amb metge o
sanitari i 1 embarcació auxiliar o similar en cas de ser triatló
Art. 10è.- El Director/-a Tècnic de la proba será: Sr./Sra.
Domicili

Telèfon

Dni:

Telèfon

Dni:

Sr./Sra.

Telèfon

Lloc:

Sr./Sra.

Telèfon

Lloc:

Sr./Sra.

Telèfon

Lloc:

Art. 11è.- El responsable de seguretat serà: Sr./Sra.
Domicili
Auxiliars

Art. 12è.- Els/les corredors/-eres col·locaran un dorsal, sense poder doblegar, tallar, tapar, esborrar cap part de la seva superfície. En
cas contrari seran desqualificats i podran ser sancionats/-ades.
Art. 13è.- Existirà una separació numèrica entre els dorsals d’atletes federats i dorsals d’atletes no federats. Amb sortides separades.
Art. 14è.- En aquesta cursa es disputaran els següents premis per a cada tipus de llicència i categoría:
Torfeus 3 primers clasificats per categoría
Premis en metalic

Trofeus Campions cada categoría

Sense premis

Art. 15è.- Aquesta cursa es disputarà respectant en tot moment el Reglament General de la Federació de Triatló de les Illes Balears i la
Federació Española Triatló.
Art. 16è.- Els organitzadors es reserven el dret de modificar el present Reglament d’aquesta cursa sempre d’acord i vist i plau de la
FETRIB. Tots els casos no prevists en aquest Reglament, seran resolts per les normatives anteriors.

El DIRECTOR TECNIC

SEGELL DE L'ENTITAT

ORGANITZADOR

L'APROVACIÓ FINAL D'AQUEST REGLAMENT ESTÀ SUBJECTE AL CERTIFICAT FEDERATIU CORRESPONENT DE COBERTURES
D'ASSEGURANÇA OBLIGATORIA SEGONS REAL DECRET 849/1993 DE 4 DE JUNY.

