UNIÓ CICLISTA TREMP
REGLAMENT PARTICULAR DE
1ª DUATLÓ DE MUNTANYA
Art.1- La Unió Ciclista Tremp, organitza la 1a DUATLÓ DE MUNTANYA; " DUATTREMP", a
celebrar el proper dissabte 30 de setembre de 2017 a la ciutat de Tremp.
Art.2- La cursa té un caràcter POPULAR amb l'objectiu de promocionar aquests esports.
La cursa començarà a les 9.00 h. del dissabte 30 de setembre al C/ Lleida / Pl. Catalunya i presenta
les següents distàncies: 5 km cursa a peu + 21 km btt + 3 km cursa a peu, amb un desnivell de 70m,
450m i 30m respectivament.
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o
sexe, sempre i quan shagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de
condició física i de salut suficient per afrontar-la.
Art.3- L'organització té contractada una pòlissa d'assegurances que cobreix l'esdeveniment
esportiu. Els esportistes que hi participin hauran de tramitar l'assegurança de dia (inclosa dins el
preu de la inscripció).
Art.4- Inscripcions: es fan a través del portal https://inscripcions.cat/duattremp2017/
El preu per participar és de :
Inscripció on-line últim dia a preu reduït: 25/09/2017 (23:55) ------------------ 20€
Inscripció on-line últim dia: 29/09/2017 (23:55) ---------------------------------- 25€
Inscripció el mateix dia 30/09/2017 ---------------------------–---------------------28€
Els dorsals s'entregaran el divendres 29 (de 18:30 a 21h) i dissabte 30 de setembre (de 7:30h 8:30h).
Es sol·licitarà el NIF per comprovar les dades del participant.
Art.5- Els atletes hauran de seguir l'ordre correcte d'entrada i sortida de boxes, així com la
normativa específica de la zona de boxes i el reglament que es detalla a continuació:
• La Duatló consisteix en una cursa combinada de les modalitats cursa a peu i btt.
• L'ordre de les disciplines serà Cursa a peu - BTT - Cursa a peu. Cada modalitat tindrà el seu
circuït.
• En ser una cursa popular regnarà el «joc net» i el sentit comú. Davant conductes no
esportives l'organització podrà determinar la desqualificació dels atletes implicats.
• A la zona de boxes NO es pot anar a sobre de la BTT.
• Abans d'entrar a la zona de boxes s'haurà de posar el peu a terra i a l'hora de sortir no es
podrà pujar a la btt fins a ser fora de la zona de boxes. La zona de boxes estarà envoltada de
tanques.
• S'habilitarà un espai individual(bossa/caixa) on cada participant podrà deixar el seu material
per les transicions;tot degudament marcat amb el seu numero de dorsal.
• No es podrà desplaçar la BTT de la zona de boxes ni del circuit si l'atleta no té col·locat i
lligat el casc. El casc ha de ser homologat per btt.
• El temps serà non stop des de la sortida fins al pas final per meta. El temps esmerçat a les
transicions no serà descomptat.
• El cronometratge serà manual; no caldrà xip!
• Hi haurà controladors de pas situats en punts estratègics. No passar per un dels punts de pas
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implica la desqualificació directa.
La zona de boxes tindrà una entrada i una sortida que seran les mateixes per a cada
recorregut.
És obligatori portar el dorsal i el número facilitat per a la bicicleta ben visible. Qui no els
dugui o els dugui poc visibles, no entrarà a la classificació.
La cursa està degudament senyalitzada per cintes i senyals. És important revisar al mapa el
recorregut de la cursa prèviament.
Si un corredor surt del circuït, haurà de tornar-hi a entrar en el mateix punt per on en va
sortir.
Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a
l'organització.

Art.6- Hi haurà una classificació individual per categories.
L'organització donarà trofeus al corredor més jove, al de més edat, al club més llunyà i al club amb
més numero de participants.
Edat mínima per participar: 15 anys.
Tots aquells participants que no tinguin el 18 anys el dia 30 de setembre, podran participar sempre
que, amb anterioritat, presentin un permís dels pares o tutors legals (aquest document s'ha de
sol·licitar a l'organització).
Art.7- Les curses només podran ser suspeses en cas que, per inclemència del temps o qualsevol
altre problema.
En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.
No s'admeten canvis d'un participant per una altra persona, tampoc per un altre membre del seu
Club.
Art.8- La Unió Ciclista Tremp, com a Club organitzador de la prova, no es fa responsable dels
perjudicis morals, físics o materials que puguin causar o causar-se els participants, el seu material i
als espectadors durant aquesta competició i declinen tota responsabilitat pel que fa a accidents o
altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits abans, durant i/o després
d'efectuar-se.
L'organització no es responsabilitza dels possibles robatoris. L'organització disposarà d'un servei
d'ambulància.
Hi haurà servei de dutxes.
S'oferirà un entrepà amb beguda al finalitzar la prova i una samarreta tècnica per tots els
participants.
Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la
seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà
conegut o per conèixer i les cedeixen per la seva utilització divulgativa i/o informativa que
l'organització consideri oportú exercitar, sense cap límit temporal.
Art.9- Avituallaments
Hi haurà un avituallament líquid en la zona de transició, i un de sòlid en el km 9 del circuit de BTT.
L'organitzador es reserva el dret d'afegir-ne si les condicions climatològiques no són les adequades.
Art.10- La cursa està oberta al trànsit; els participants han d'adaptar-se a la normativa de circulació
i respectar les senyals
Art.11- La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que és preceptiu en
aquest Reglament.

