
                                                                                            

1. REQUISITS PER A ORGANITZAR LA CURSA:  

1.1. Amb un mes d’antelació, l’organitzador de la cursa, s’ha de posar en contacte amb la FETRIB, aportant
nom i dades de contacte de la persona responsable de l’organització, i així com la documentació necessària
per a obtenir el permís federatiu:

• Sol·licitud de inclusió de la prova al calendari FETRIB
• Justificant de pagament del Canon de la FETRIB
• Justificant de contractació d’assegurança d’accidents per a no federats
• Justificant assegurança de Responsabilitat Civil, si n’és el cas

1.2. Un cop rebuda la sol·licitud, i aprovada per part del director de competicions de la FETRIB, la federació
assignarà  un  Delegat  Tècnic,  que  es  posarà  en  contacte  amb  la  persona  responsable  de  la  cursa.
Documentació que cal aportar al delegat tècnic i/o elaborar amb el Delegat tècnic de la FETRIB:

• Reglament de la prova
• Cartell de la prova que inclogui el logo de la FETRIB
• PLANOLS DELS CIRCUITS (un mes abans de la cursa)
• Justificant contractació ambulàncies (15 dies abans)
• RELACIÓ  DE PARTICIPANTS (dos dies abans de la cursa)

1.3. El delegat tècnic, supervisarà i aprovarà els mitjans tècnics, meterials i humans, els circuits i qualsevol
altre punt que consideri necessari pel bon desenvolupament de la cursa.:
1.3.1. Mitjans materials mínims per Triatló:

• 1 embarcació per a oficials.
• 1 Moto per circuit de ciclisme  amb xofer i dos cascs.
• 1 bicicleta talla mitjana per circuit de carrera.

1.3.2. Mitjans materials mínims per Duatló:
• 1 Moto per circuit de ciclisme  amb xofer i dos cascs.
• 1 bicicleta talla mitjana per circuit de carrera.

1.3.3. Mitjans materials mínims per Acuatló
• 1 embarcació per a oficials.
• 1 bicicleta talla mitjana per circuits de carrera.

1.4. El delegat tècnic designat per a la prova decidirà el numero necessari de jutges per a la realització de la
prova. S'adjunta taula amb el nº minim d'oficials per prova:

• Aquatló  4 Oficials + DT 
• Duatló Sprint (o distancia inferior) 6 Oficials + DT  
• Duatló Sprint amb equips de relleus: 7 Oficials + DT
• Triatló Sprint (o distancia inferior) 6 Oficials + DT
• Triatló Sprint amb equips de relleus: 7 Oficials + DT
• Duatló Curt: 7 Oficials + DT
• Duatló Curt amb equips de relleus: 8 Oficials + DT
• Triatló Curt: 7 Oficials + DT
• Triatló Curt amb equips de relleus: 8 Oficials + DT
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1.5. La  FETRIB podrà  desestimar  la  proposta  d’un  organitzador  de  dur  a  terme una  prova,  si  s’aprecien
deficiències,   incompliments  de  la  normativa  o  manca  de  seguretat  en  les  darreres  edicions  de  la
competició.

1.6. L'ordre de col.locació i distribució dels triatletes dins de la zona de transició sera supervisada pel Delegat
tècnic, i acordada amb l'organitzador.

1.7. En les proves que incloguin un Campionat de Balears, la zona de transició haurà d'estar obligatoriament
compensada.

1.8. L’arbitratge  serà  competència  exclusiva  dels  jutges  i  tècnics  designats  pel  Col·legi  de  Jutges  de  la
FETRIB.

1.9. Es realitzaran sortides independents per les següents categories: Federats Masculí, Federats Femení i No
federats. El delegat tècnic establirà el temps entre les diferents sortides en funció del tipus de cursa i  les
característiques  dels  circuits.  El  delegat  tècnic  por  modificar  el  nombre  de  sortides,  en  funció  dels
participants, o les condiccions de la prova.

1.10. Es publicarà una classificació exclusiva amb els resultats dels triatletes federats, una classificació de clubs,
i una classificació diferent i completament separada, per a la resta de participants. La entrega de premis, de
la  prova  absoluta  i  per  categories  serà  exclusivament  per  a  federats  i  clubs.  Queda  a  criteri  de
l'organitzador, realitzar entrega de premis pers als no federats, en categoria absoluta o per categories. En
tot cas, els premis seran sempre separats entre federats i no federats.

2. CANON FEDERATIU  

2.1. Per proves sprint o olímpiques s'estableix un cànon equivalent al cost del delegat tècnic més el cànon
federatiu (125 euros):
• Delegat tècnic 75 euros
• Cànon federatiu 50 euros

2.2. Per proves de mitja i llarga distància s'estableix un cànon equivalent al cost del delegat tècnic més 50
euros per cada 200 participants, fins a un límit de 3000 participants, a partir d'aquest moment serà de 750
euros.

2.3. Per a proves on l'organitzador no tenguin llicència en vigor s'estableix un canon federatiu de 175 euros.

2.4. El cànon federatiu inclou:
• Assegurança per tots els federats
• Assegurança RC en cas d’accidents durant la prova
• Certificat de la federació
• Inclusió de la prova al calendari oficial
• Promoció de la prova a través de la web i xarxes socials
• Control de la prova per part dels jutges FETRIB
• Possibilitat de contractar assegurança per a no federats
• Possibilitat de contractar el servei d’ambulàncies

3. DENOMINACIÓ DE LES PROVES SEGONS LA DISTANCIA O MODALITAT  
Segons reglament de competicións de la Fedración Española de Triatlón. Edició 2020.

     Patrocinadors oficials de la FETRIB

FEDERACIÓ DE TRIATLÓ
DE LES ILLES BALEARES
PALMA ARENA
AVDA. URUGUAY S/N
0710 PALMA DE MALLORCA
www.fetrib.com



                                                                                            

4. TAXES DELS JUTGES  

4.1. Taxes per a jutges i delegat tècnic:
Delegat Tècnic Jutge 

Aquatló   80   45 
Duatló Sprint   80   45 
Triatló Sprint   80   45 
Triatló Curt   90   55 
Duatló Curt    90   55
Triatló Mitja distància * 145   85 
Triatló/ duatló  > 8 h a determinar segons pressupost
Altres proves no especificades: a determinar segons pressupost.

El temps per al càlcul de les taxes, compte a partir de obertura de area de transició  o 90 minuts abans de la primera 
sortida de la  prova, i finalitza quan  arriba el darrer participant a la línia d'arribada. 
* En els triatlons de mitja distància, es considera un temps màxim de durada de la prova de 8 hores. Tot  el que 
superi les 8 hores desde l'inici de les tasques (obertura checkin o 90 minuts abans de la sortida), es facturarà a raó de
10€/h per jutge. 

4.2. El control de material el dia abans de la prova es facturarà a raó de 10€/h per jutge

4.3. L'organitzador es farà càrrec de les pernoctacions i manutenció dels jutges en les proves de més d'un dia. 

5. CATEGORIES I DISTANCIES  

5.1. A més de la categoria absoluta, a la que pertanyen tots els atletes, s'estableixen les categories establertes
per la ITU i la Federació Espanyola de Triatló i adoptades per la FETRIB  per a la Temporada 2020. 

• Cadets (15-17)
• Júniors (18-19)
• Sub 23 (20-23)
• Veterans 1 (40-49) 
• Veterans 2 (50-59)    
• Veterans 3 (>60)     

5.2. La categoria d'edat vendrà determinada per l'edat de l'atleta el 31 de desembre de l'any en que se celebri la
competició.

5.3. A les proves per grups d’edat, s’establiran les que per l’any  en curs determini la FETRI tant en categoria
masculina com femenina.

5.4. Les distàncies oficials són les aprovades pel reglament de la ITU i FETRI.

6. MATERIAL A ENTREGAR ALS PARTICIPANS  

6.1. El material  mínim obligatori que l’organitzador haurà d’entregar  als esportistes per a cada cursa es el
següent :

• Gorra de natació amb el nº marcat ben visible des dels dos costats
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• Pitrall, amb les mesures mínimes establertes al reglament de la FETRI, per als segments de ciclisme i cursa
a peu

• Nº per a la identificació de la bicicleta

7. INFRAESTRUCTURA  

7.1. Els  organitzadors  seran  els  responsables  de  posar  a  disposició  de  la  prova tots  els  mitjans  humans i
materials necessaris perquè la prova es pugui desenvolupar correctament.

7.2. Les àrees de transició o boxs hauran de ser respectats, tancats i vigilats per part de l’organització, tant a
l’accés com a la sortida. Es responsabilitat de l’organitzador, el control del material a l’interior de la zona
de transició.

7.3. El lloc de la sortida o inici de la competició haurà d’estar senyalat amb una pancarta o arc de sortida, i el
punt d’inici de la sortida estarà tancat al pas, en cas que la sortida sigui prevista dins l’aigua, el lloc d’inici
estarà senyalat amb una balisa o embarcació

7.4. Hi  haurà  aigua  potable  a  disposició dels  esportistes  participants.  També hi  haurà   aigua  i  begudes  a
l’arribada, i en les proves de distància olímpica o superior, aliment sòlid.

7.5. Hi haurà, com a mínim, un punt d’avituallament hídric cada 20 quilòmetres del segment de ciclisme i cada
2, 5 quilòmetres de la cursa a peu.  

7.6. Hi haurà punts d’energia elèctrica sota cobert o en espai tancat i cobert proper a l’arribada.

7.7. Hi ha d’haver un vehicle escombra que tanqui el recorregut ciclista i la cursa a peu.

7.8. Hi  haurà  un  vehicle  d'organització   que  obri  tots  els  segments  o parts  de  la  competició i  tot  el  seu
recorregut.

7.9. L’organitzador tindrà a disposició dels jutges de la cursa, com a mínim, una moto amb xofer, per al control
del segment de ciclisme, i una bicicleta per a control de la cursa a peu, llevat d’altre acord entre el delegat
tècnic i l’organitzador per tal d’augmentar els recursos.

7.10. L’organitzador disposarà d’una embarcació per al control de jutges i les necesàries segons l'establert al
capítol de infraestructura mínima de seguretat en el segment de natació. A  mes, disposara del nº suficients
d'embarcacions de suport (kaiaks, paddle surf, motos d'aigua...) per tal de donar cobertura al circuit de
natació

7.11. Els organitzadors seran els responsables de que tota la infraestructura estigui preparada en el moment de
donar inici la prova: carpes de recollida de dorsals, barres de box col·locades i numerades, seguretat a
l’hora de realitzar el check-out del material, etc.  Aquesta no serà tasca dels jutges oficials. 

8. INFRAESTRUCTURA MÍNIMA DE SEGURETAT  

8.1. Cal disposar d’un vehicle ambulància medicalitzat, i una ambulancia SVB, amb capacitat de circular i de
ser operatius  dins dels circuits de ciclisme i cursa a peu. S'ha de preveure la mobilitat de les ambulancies
dins dels circuits, en el pla de seguretat.
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8.2. En  el  segment  de  natació  caldrà  disposar,  com a  mínim,  de  les  següents  embarcacions  de  seguretat
(diferents de la destinada als oficials), sense prejudici de l'obligació de donar compliment  a l'establert per
Capitania Marítima, i amb capacitat d’efectuar rescat i evaquació de victimes:

• Per a proves amb un maxim de 500 participants:
8.2.1. Per a circuits fins a 1000 m. una embarcació 
8.2.2. Per a circuits fins a 2000 m. Dues embarcacions. 
8.2.3. Per a circuits de distancia superior a 2000, segons criteri del DT.

• Per a proves amb un maxim de 1000 participants
8.2.4. Per a circuits fins a 1000 m. dues embarcacins 
8.2.5. Per a circuits fins a 2000 m. tres embarcacions.
8.2.6. Per a proves amb un maxim de 1000 participants

8.3. Caldrà disposar com a mínim d’un metge i una ambulància amb els respectius equips.

9. ASSEGURANÇA D’ORGANITZACIÓ  

9.1. Els organitzadors estaran obligats a concertar una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura
no inferior al establert a la normativa vigent,  i una pòlissa d’accidents per a tot el personal-col·laboradors
que participin controlant, avituallant  o col·laborant  dins la competició. 

 
10. PERSONAL D’ORGANITZACIÓ  

10.1. Els organitzadors disposaran i situaran el  seu personal  d’acord amb les indicacions del  delegat  tècnic
federatiu.

11. SENYALITZACIÓ  

A les proves puntuables com a campionat e Balears, els circuits estaran  marcats i els quilòmetres senyalitzats amb
rètols, com a mínim, cada 10 quilòmetres en els circuits de ciclisme i cada dos quilòmetres i mig en la cursa a peu.

11.1. En el segment de natació hi haurà senyalització amb boies o globus, ben visibles. 

11.2. Tots els trams i recorreguts de la competició estaran perfectament marcats de manera que no ofereixin
dubte  sobre  l’itinerari  que  s’ha  de  seguir.  En  els  llocs  on  es  necessiti  una   atenció  especial,
L’ORGANITZADOR hi posarà el seu personal.

11.3. També estarà perfectament marcada la línia de sortida i la línia l’arribada amb una pancarta visible a 150
metres i una línia al terra.

12. JURAT DE COMPETICIÓ  

Designat pel Delegat Tècnic, estarà format per:

 El delegat tècnic de la competició
 Representant de la Federació de triatló de les Illes Balears
 Representant de club o d’esportistes  integrant de l’assemblea de la Fetrib

En cas d’absència de qualcun dels integrants, es nomenarà un substitut,  a criteri del Delegat tècnic.

13. DISPOSICIÓ FINAL  
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13.1.  El jutge àrbitre o, si és el cas, el delegat federatiu, podrà decretar la interrupció i, si escau, l’anul·lació de
la competició: 
• En cas de manca de les mesures seguretat mínimes; 
• Per causes meteorològiques excepcionals; 
• Per deficiències totals o parcials en els serveis o requisits necessaris perquè es pugui dur a terme la

competició. 
• Per manca de justificant d’assegurances obligatòries.

13.2. El jutge àrbitre o, si és el cas, el delegat federatiu, és qui ha d’efectuar i dirigir les consultes i deliberacions
pertinents i convocar, si escau, les persones adients, el jurat, per adoptar aquesta decisió.

13.3.  L’organitzador s’encarregarà de fer arribar a la FETRIB una còpia de la classificació de federats i clubs
de la prova, així com una crònica de com ha transcorregut la prova per tal de poder-la publicar a la web de
la federació i enviar-la als mitjans de comunicació corresponents.

ANNEX AL REGLAMENT DE COMPETICIONS FETRI.

Aquest annex, complementa l'aplicació de la normativa vigent de la Federació Espanyola en les proves 
de caràcter autonòmic dins del territori de les Illes Balears.
Les normes i criteris establerts, seran d'aplicació durant la temprada 2020, per part dels oficials de la FETRIB en les 
proves autonòmiques. Les proves que tinguin la consideració de prova Nacional, per part de la Federació Espanyola,
es regiran íntegrament i exclusivament, pel reglament de competicions de la FETRI.
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