
10/09/2022  

Duresa i bellesa 



REGLAMENT 

En aquestes normes estan desenvolupats tots els aspectes tècnics generals 

de la prova. No obstant això, a continuació es detallen aquells punts que, per la 

seua importància o per circumstàncies de la mateixa, es modifiquen o comple -

menten total o parcialment respecte del reglament de la Federació Espanyola de 

Triatló (FETRI). 

La participació en el 31é Triatló Antella La Clàssica està oberta a esportistes 

de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant participa en cada prova 

de manera individual, baix la seua responsabilitat i disposa d ’ un nivell de con -

dició física i domini tècnic suficient per afrontar - la i acabar - la. La o el partici -

pant està obligat a respectar el medi ambient durant la competició, no abando -

nant ni tirant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l ’ entorn. És respon -

sabilitat de la i/o el triatleta conèixer el recorregut  i el reglament de la prova. No 

podran participar menors d ’ edat baix ningun concepte. Només es pot participar 

amb bicicletes de carretera, prohibides les de muntanya i similars. 

No està permès EL DRAFTING No està permès anar a roda entre esportistes 

del mateix o diferent sexe. No està permès seguir el deixant d'un vehicle o mo -

to. Anar a roda és entrar amb la bicicleta a la zona considerada com a “ zona de 

Targeta groga per bloking, és un para i segueix en el penalty box. no hi ha 

desqualificació. L ’ àrea de penalització esta ubicada abans de la entrada a la 2a 

transició.La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre, 

auxiliat pels jutges oficials de la FTCV. El cronometratge es realitzarà pel sistema 

electrònic amb xip. Tot el participant que no dispose de xip groc en propietat (o que 

no el porte a la prova) haurà de pagar en el lloc de recollida de dorsals 3€ en con -

cepte de lloguer al personal de cronometratge. (La carpa de la Federació estara al 

costat del arc de meta) 

Els serveis mèdics de l’ o rganització estaran autoritzats a retirar qualsevol 

participant per raons mèdiques. Qualsevol vehicle d ’ emergència que necessite 

transitar pel recorregut de ciclisme podrà fer - ho indicant la seua posició amb 

senyals lluminoses i acústiques. En tots els casos el vehicle tindrà preferència 

sobre els i lestriatletes, els quals hauran de donar pas.  

Drets d'imatge i protecció de dades. L'acceptació del present reglament implica 

obligatòriament que el/la participant autoritza l'organització, a l'enregistrament 

total o parcial de la seua participació en aquesta, dona el seu consentiment per -

què puga utilitzar la seua imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la 

prova en totes les seues formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, 





PUNTS D’INTERES 

PUNTS D'INTERÉS 

 LLIURAMENT DE DORSALS - VESTUARI 

I INFORMACIÓ: 

 Auditori Municipal C/ 8 de Març 

 SERVEI DE REPARACIÓ DE BICICLETES I 

ZONA DE TRANSICIÓ: 

 C/ Purìssima, 60 

 GUARDA ROBA I SERVEIS W.C. 

 Dins de la Zona de Transició. 

 ZONA DE PARQUING PERMITIT: 

 Entrada del poble ( mirar mapa) 

 POLIESPORTIU I DUTXES: 



C/ SANT VICENT, 12 
46266 ANTELLA 
962595064 



ESTACIONAMENT 

 Hem de tindre present que les zones de pas en circuit de carrera a 

peu han d'estar el més netes possibles. Per això hem establit 

aquest pla, on la línia roja delimita la prohibició d'aparcament en 

aquesta, que serà aquella per la qual discorre el circuit de carrera 

a peu comentat i la grua actuarà en conseqüència. 

 

 El recorregut marcat en línia verd indica al lliurament de dorsals.  

 





PROGRAMA 

Dissabte, 10 de setembre de 2022 

De 15:10 h a 16:30 h:  Lliurament de dorsals al C/ 8 de Març. 

De 15:45 h a 16:45 h:  Entrada a zona de transició C/ Puríssima, 60. 

De 16:00 h a 16:45 h:  Escalfament de natació al riu. A partir d ’ aquesta hora estarà prohibit 

estar a l ’ aigua. 

Obligatori a les 16:50 h: Tots/es els/les participants es situaran davant de la seua bicicleta 10 

minuts abans de l ’ eixida. 

De 16:50 h a 16:55 h:  Cambra de cridada a l ’ escullera de la PPA. 

A les 17:00 h:  EIXIDA 31é TRIATLÓ ANTELLA LA CLÀSSICA. 

A l ’ arribada de l ’ últim  Lliurament de Premiats. 

A les 20:10 h: Tancament de la ZONA DE TRANSICIÓ. 





LLIURAMENT  

Què has de recollir?  Si NO tens el dorsal unic  
Capell de silicona numerat   

Dorsal - adhesiu per a bici, casc i guarda - roba  

Dorsal. 

El xip amb el velcro us l'entregaran en carpa Federació. 

Samarreta, tovallola i bolsa regal de DECATHLON  

Si tens el dorsal unic  

Samarreta, tovallola i bolsa regal de DECATHLON  

L ’  entregaran dins de la Zona de transició bé 

al inici o al finalitzar la Triatló Antella La Clàssica 

Samarreta xica Samarreta xic 





CONTROL 

Lloc: C/ PURÍSSIMA, 60.   Horari: 15:45 a 16:45  

A l'entrada a l'àrea de transició: Recorda portar el DNI o llicencia Federativa! 

Els dorsals correctament colocats. Casco possat i passat. 

Despres busca el teu lloc que es el teu nombre de dorsal. 

Deposita en el teu lloc, la bici, el casc, el dorsal, zapatilles i material que tingues que utilizar en la bici i la 
carrera a peu. 

Estan prohibits usar auriculars, walkman, ipods, ràdios, mòbils... durant tota la competició. 

El guarda - roba el trobaràs en la mateixa Zona de Transició.  

No es deixa material que no vages a utilitzar per a competir en la Zona de Transició. 

Col·loca el selló de la bici sobre la barra. En terra o sobre el manillar el casc descordat, les ulleres de sol, 

gels, sabatilles de cales, sabatilles de córrer, gorra, el dorsal (no pots nadar amb ell si no portes neopré)… 

Col·loca't el xip en el turmell i no te'l lleves fins a la meta quan reculles la bossa. Col·loca - t'ho molt bé 

perquè no et caiga! 

Abandona el box i 10 minuts abans de la teua eixida has d'estar de nou davant de la teua bicicleta, és la teua 

cambra de crida. 



TRANSICIÓ  

Dorsals més baixets federats C. valenciana i Convidats. 
LLOCS — 165 

continuación més baixets  federats C. valenciana  
LLOCS — 136 

Totes les xiques federades, no federades i altres CCAA 
LLOCS — 44 

altres CCAA    i    No federats        LLOCS — 7 + 35 





NATACIÓ 

L'ús del neopré es decidirà 1 hora abans de la primera eixida quan els jutges 

mesuren la temperatura de l'aigua. 

L'eixida és des de dins de l'aigua. S'accedeix des del pantalà de manera 

controlada. No hi ha ones ni molta corrent. Ampli dispositiu de seguretat, 

Protecció Civil, Creu Roja, piragüistes... 

Els jutges et desqualificaran si et saltes el recorregut 

LES BOIES SEMPRE ES PASSEN DEIXANT -LES A LA TEUA ESQUERRA. 

És obligatori portar el xip en el turmell! 





CIRCUIT NATACIÓ 

Aigües netes del riu Xúquer, 

a una sola volta, ben delimitada i mesurada. 

Horaris de tall:  

Natació + T1 :  40 minuts. 

Natació + Ciclisme + T2 :  02 h i 10 minuts.  

Arribada:  3h. 

1,200 m 

De 16:00 h a 16:45 h:  Escalfament de natació al riu. A 

partir d ’ aquesta hora estarà prohibit estar a l ’ aigua. 

OBLIGATORI a les 16:50 h: Tots/es els/les participants 

es situaran davant de la seua bicicleta 10 minuts abans 

de l ’ eixida. 

Eixides: 

Eixida 1:  17:00 h  Categoria femenina. 

Eixida 2:  17:10 h Categoria masculina Federats 

C.VALENCIANA I altres CCAA. 

Eixida 3:  17:13 h Categoria masculina Federats 

C.VALENCIANA, Paratriatló i NO FEDERATS. 

NATACIÓ 





TRANSICIÓ 

El cronòmetre no es para en la transició. Ningú pot ajudar - te en cap 

moment durant la competició. 

Posa't el casc i corda't el tancament el primer, si toques la bici sense el 

casc seràs amonestad@. 

Col·loca't el dorsal (passa - t'ho a l'esquena) 

No pots pujar - te a la bici fins que isques de la zona de transició i passes 

la línia que t'indiquen els jutges. 

Recorda respectar en tot moment la distància mínima de seguretat amb la 

resta de competidor@s. 





Distància legal de 12 m. entre bicicletes des de (roda davantera a roda da -

vantera) 

Màxim 25 segons per a avançar i eixir de la zona de drafting de l'esportista 

que precedeix 

Zona de drafting entre bicicleta: 12 ms. 

Zona de drating altres vehicles: 35 ms. 

REGLAMENT 

 DRAFTING 



Hauràs de mantindre't al costat dret de la carretera i no bloquejar als espor -

tistes que ve per darrere i estan avançant. 

Un esportista avançat que romanga en la zona de drafting del esportista que 

li va avançar més de 25 segons es considera que està fent drafting y serà 

sancionat. 

Un esportista avançat ha d'eixir immediatament de la zona de drafting del 

esportista que li va avançar.Un esportista avançat NO pot avançar a l'espor -

tista que li va avançar fins que isca de la zona de drafting de aquest. 

Ubicació del penalty box a la entrada de la zona de transició des de Su -

macàrcer. 

REGLAMENT 

 DRAFTING 



CIRCUIT CICLISME 31,500 km 

Duresa i bellesa acompanyen als triatletes, 

ANTELLA   -    ANTELLA 

CICLISME 

CONDICIONS EN LES QUALS HA DE REALITZAR -SE LA PROVA 

- L 'obertura de carrera es farà amb un vehicle oficial , dotat d'un panell indi -

catiu de “ Inici de carrera” .  

- E l tancament de carrera es farà amb un vehicle oficial dotat de panell indi -

catiu de “ Fi de carrera ” .  Serà el COTXE GRANERA que recollirà als que 

abandonen. 

- Entre el vehicle d'obertura i tancament, circularan: 

-  MOTOS de l'organització, acompanyant als jutges de carrera.  Aniran 

identificats amb els distintius de l'Organització. 

-  COTXE GRANERA darrere de la carrera per a recollir als triatletes que hagen 

abandonat. 

- E l circuit estarà tancat al trànsit en el sentit de circulació però hi haurà 

vehicles particulars en sentit contrari. 

- E ls encreuaments estaran coberts per personal, que estarà plenament 

identificats amb jupetins d'alta visibilitat, banderola stop i segueix en continu 

contacte amb els seus responsables mitjançant telefonia mòbil o aparells de 

ràdio. 





TRANSICIÓ 

Baixa't de la bici abans d'entrar a la zona de transició, segueix les indica -

cions dels oficials. 

No et lleves el casc fins que col·loques de nou la bici en el teu box. 

El dorsal has de col·locar - t'ho ara en la part davantera. 

Deixa les teues pertinences ben col·locades per a evitar la seua pèrdua. 

Abandona la zona de transició pel lloc contrari, en direcció al centre del po -

ble. 



 El segment de carrera a peu consistirà a donar 2   voltes a un 

circuit de 4 km. Més 200 metres a línea de Meta fins a com -

pletar una distància total de més de 8,200 m. 

 

 El desenvolupament de la prova discorre íntegrament per zo -

nes tancades al trànsit rodat. 

 

 Es realitzarà un CONTROL DE PAS amb catifes en els punts 

més llunyans del recorregut. 

 

 No es podrà llançar fem al llarg del recorregut menys en els 

punts indicats. 
 

 

CIRCUIT A PEU 

Marcada per la calor i la 

8,200 m 

Eixida de la cursa a peu 

Aigua 

Meta 

Dutxa 

Circuit 8,200 m.   2 voltes 

Esponges 

Segona volta 

CARRERA A 



CARRERA A PEU 

Hi ha quatre avituallaments, dos per volta. 

Hi han esponges i dutxes, un en cada volta. 

Està prohibit llançar les botelles i les esponges fora de les zones habilitades després 

dels avituallaments (ecozones). És motiu de desqualificació. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segueix les indicacions per a comptabilitzar les teues voltes. 

Atent/a quan vages a finalitzar. Quan et dirigisques a meta hauràs de prendre el 

carril ESQUERRA.  

100 m. 

À

I

À

F 



LLIURAMENT  

El lliurament de premis será em la mateixa zona de entrada a meta despres 

de l ’ entrada del ultim participant. 




