


REGLAMENT DEL III DUATLÓ DE LLORET DE VISTALEGRE

Art 1. El Club Ciclista Lloret de Vistalegre organitza el III Duatló de Lloret de Vistalegre. Es tracte
d'una competició de duatló amb sortida i arribada a a la Plaça Jaume I amb un recorregut de 4
quilòmetres a peu, 15 quilòmetres en bicicleta de BTT i 2 quilòmetres a peu.

Art 2. L'esdeveniment tendrà lloc a Lloret de Vistalegre, el diumenge 17 de novembre de 2013. La
sortida serà a les 11:00 hores a la Plaça Jaume I. 

Art 2.1 L'Organització podrà modificar l'hora de sortida a causa de factors externs aliens a
la cursa que puguin alterar de manera significativa el normal funcionament de la prova.

Art 3. La retirada de dorsals és durà a terme el mateix dia de la prova entre les 9:30-10:45.

Art 4. El box de transcició es troba situat a la Plaça Jaume I. Obertura de les 9:30 fins a les 10:45.

Art 5. Modalitats i preu d'inscripció (afegir 3 euros en cas de lloguer de xip).

• Individual: 10 euros.

• Equips: 20 euros.

Art 6. Inscripció a Elitechip.net.

Art 7. Recorregut: 

• Recorregut a peu.



• Recorregut en bicicleta de BTT.

Art 8. El preu d’inscripció inclou: 

• Avituallament durant i una vegada finalitzada la prova. 

• Assegurança de responsabilitat civil. 

• Assegurança d'accident. 

• Jutges de la prova. 

• Servei d'Ambulància.

Art 9. Categories: 

• Júniors: De 13 a 18 anys. 

• Sub 23: De 18 a 23 anys. 

• Absolut: De 23 a 39 anys. 

• Veterans: Més de 40 anys.

• Equips: Masculí, femení i mixta.

• Locals: Nascuts o residents a Lloret de Vistalegre.



Art 10. Trofeus:

• Tres primers classificats masculins i femenins de la cursa.

• Vencedor de cada categoria.

Art 11. Cronometratge mitjançant Elitechip.

Art 12. La prova serà controlada per als jutges propis de l’esdeveniment. No respectar les seves
indicacions serà motiu de desqualificació. 

Art 13. L'organització no serà responsable dels danys morals, físics i materials que puguin sofrir els
participants, abans, durant o després de la prova. Tot participant degudament inscrit en la prova
estarà  cobert  durant  la  prova  pel  segur  de  responsabilitat  civil  i  d'accident  contractats  per
l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre. 

Art 14. Tots els corredors en inscriure's en la prova accepten el present reglament. En cas de dubte
prevaldrà el criteri del Director de carrera. 

Art 15. L'organitzador té la potestat de decidir la suspensió de la prova, sempre i quan i hagi una
causa justificada. En aquest cas s'ajornaria la data de la prova, o si es veu convenient es retornaria
l'import de la inscripció als participants.


