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1.   REGLES GENERALS 
  
El present reglament de competició s´aplicarà en competicions de duatló de muntanya 

1.1.         DEFINICIÓ 
  

DUATLÓ 
El Duatló és un esport combinat i de resistència, en el qual el participant  realitza dues proves, que normalment son: 
ciclisme i cursa a peu i el cronòmetre no es para durant tota la competició. 

  
1.2.         CATEGORIES 
  
•       S’estableixen categories individual absolutes masculina i femenina. 

Junior 
Senior 
Veterà  

•       Categories per equips. 
Equip masculi 
Equip femení 
Equp mixt 

 
2.   REGLES GENERALS DELS PARTICIPANTS 

2.1.          RESPONSABILITAT GENERAL 
  
•       És responsabilitat del participant estar ben preparat per la prova: gaudir de bona salut física en general  i d’un 

nivell acceptable de preparació.  
•       El participant té l’obligació de conèixer i respectar aquestes regles de competició, així com les normes de 

circulació i les instruccions dels responsables de la prova. També es obligació del participant el coneixement dels 
recorreguts.  

•       El participant ha de disposar passaport o DNI, podent ser sol·licitats per accedir a l’àrea de transició o en 
qualsevol moment que l’organitzador, Delegat Tècnic o Jutge Àrbitre ho creguin oportú. En cas que un atleta 
participi en una competició utilitzant la identitat d’un altre atleta se’l podrà expulsar directament de la prova. 
S’actuarà de la mateixa manera amb aquells atletes que permetin que altres competeixin amb la seva identitat 

  
2.2.         LOGÍSITICA ABANS DE LA PROVA 
•       El participant ha de  entregar a l’organització el material de cursa a peu dins d’una bossa que l’organització lliurarà 

juntament amb els dorsals. L’organització portarà el equipament de la cursa a peu al box de transició T1. 
•       El participant podrà recollir el seu material al finalitzar la cursa en la T1. De no ser recollit, tot material ubicat al seu 

box corresponent serà traslladat per l’organització al punt de sortida al finalitzar al prova. 
  
2.3.         EQUIPAMENT I DORSALS 

  
•       El participant és responsable del seu equip i ha de comprovar que les seves característiques s’ajustin al present 

reglament. Es obligatori el casc durant el tram ciclista. Es aconsellable roba d’bric per baixar del cim. 
 S’haurà de fer servir, sense modificar, tots els dorsals, xip i d’altres elements d’identificació proporcionats per 

l’organitzador i aprovats pel Delegat Tècnic. La sanció per no complir aquesta regla és la desqualificació. 
•       El dorsal ha de ser completament visible des de davant tant en el sector ciclista com a la cursa a peu. El dorsal 

no pot ser tallat, doblegat o amagat. 
o    Els dorsals s’han de col·locar de manera que siguin perfectament visibles en el transcurs de tota la 

competició, en els segment en els que sigui obligatori. La sanció per les infraccions en aquest 
apartat son d’advertència i si no es rectifica, la desqualificació 

  
2.4.         CONDUCTA DELS PARTICIPANTS 
  

•       El participant té l’obligació de respectar les normes de comportament establertes en aquest reglament. Las faltes amb 
una gravetat determinada se sancionaran d’acord al reglament de disciplina esportiva. 

•       El participant que es retira de la competició té l’obligació de treure’s el dorsal i comunicar-ho als jutges. 
•       En tot moment el participant te l’obligació de respectar el medi ambient de la zona en que se celebra la competició, no 

deixant ni llençant objectes, ni actuant de manera agressiva amb l’entorn. La sanció per violar aquesta norma és la 
desqualificació. 
  
2.5.         RECOLZAMENT O AJUDES EXTERNES 
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•       Els participants no poden rebre cap tipus d’ajuda externa, ni entre ells, exceptuant avituallament,  a part de l’establer-ta 
i en les zones determinades per l’organització. L’incompliment d’aquesta norma serà sancionada amb la 
desqualificació del participant que ha rebut l’ajuda.   

•       Els participants no poden anar  acompanyats ni recolzats des de vehicles o a peu. En cas contrari, s’advertirà al 
participant, si la situació no es rectifica, la sanció és la desqualificació. Els ajudants o entrenadors poden donar 
consells i informacions situant-se al costat dels recorreguts i cal que estiguin parats al pas dels participants.   

•       El personal acreditat per l’accés als circuits i per ús de vehicles, no podran fer ús d’aquests per donar recolzament 
extern o instruccions als participants.   

 
3.   SUPERVISIÓ I CONTROL 

  
3.1.         OFICIALS 

  
  

•       Jutge Àrbitre. A totes les proves cal que hi hagi un Jutge Àrbitre. Les seves funcions són: 
o    Repassar l’organització, desenvolupament i resultats de la competició amb col·laboració amb la Organització 

i la resta de jutges i oficials quan acabi la prova 
o    Enviar un informe a la Organització corresponent de la competició,  
o    Ratificar, si és el cas, les sancions que s’hagin aplicat durant la prova i fer-les oficials.  

o    Aprovar els resultats finals, i  fer-los oficials, amb reserva de les proves de dopatge si s’escau 
o    Resoldre qualsevol circumstància reglamentària no prevista en aquest reglament i que pugui sortir 

durant la competició.  
  

•       Oficials. Les seves funcions son les següents: 
o    Vigilar que es compleixi el present reglament durant la celebració d’una competició. 
o    Assenyalar les faltes i imposar les sancions corresponents, ha de ser objectiu i  imparcial.  
o    Lliurar per escrit al Jutge Àrbitre una nota amb les sancions que s’han fet. 
o    Portar a terme el cronometratge oficial de la competició. 
o    Restar a les ordres del Jutge Àrbitre o Responsable de Jutges i Oficials 

  
  

3.2.         CRONOMETRATGE 
  
•       El temps total de cada participant es el que es compta a partir del moment de donar la sortida fins que es 

traspassa la línia de meta, al finalitzar l’últim segment. El temps emprat en transicions i reparacions forma part 
del temps total. 

  
•       Els jutges i oficials prendran els temps parcials de la següent manera: 

o    Primer segment: des de la sortida fins al final d’aquest. 
o    Transició: a partir del final del primer segment fins al començament del segon.  
o    Últim segment: des del seu inici fins al final de la prova.  
o    El temps final es determinarà quan el participant toqui la fita de pedres del cim del Casamanya. 
o    En cas d’arribada a l’esprint i si no es compte amb mitjans tècnics per determinar el guanyador, serà la 

decisió del Jutge d’arribada la que decideixi el guanyador. 
o    Les classificacions oficials han d’incloure després de l’últim classificat de la prova i per aquest ordre a: 

!  Els atletes que no hagin finalitzat la prova, cal incloure els temps enregistrats fins els moment en 
que es retiren.  

!  Els atletes inscrits que no han pres la sortida. 
!  Els atletes desqualificats sense indicació de cap temps, cal incloure els motius de la desqualificació.   

 
3.3.         SANCIONS 

  
•       L’incompliment, per part d’un participant, de les normes de competició contemplades en aquest reglament, o de les 

indicacions dels jutges, serà motiu de sanció. 
  

•       Les sancions per infringir les normes son les següents: 
o    Advertència 
o    Desqualificació 
o    Eliminació 

Cal identificar cada sanció amb una descripció del fet, una referència concreta a la norma infringida i el número de 
dorsal del participant infractor. 
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•       Els Jutges de la competició i comitè d’apel·lació, son les úniques persones o entitats autoritzades per imposar 
sancions. 
  

•       L’advertència es la sanció per les faltes més lleus. Si les condicions ho permeten, el jutge advertirà l’atleta amb un 
xiulet i/o una targeta groga tot indicant-li que corregeixi la infracció. Es farà servir en els següents casos:  
o    Quan la violació d’una norma no sigui intencionada, i/o no suposi una situació de perill pel participant o per 

terceres persones, i pugui ser corregida. Per exemple;  dorsals no visibles en la seva totalitat, no respectar les 
indicacions dels jutge, fer servir inadequadament l’espai personal a l’àrea de transició, escalfar en una zona no 
permesa, anar acompanyat per alguna persona o vehicle aliè a la competició, deixar objectes a l’àrea de transició 
fora de l’espai destinat al participant. 

o    En qualsevol, circumstància que, a criteri del jutge, sigui mereixedora d’aquesta sanció. 
  

•       La desqualificació és la sanció per les faltes greus, que afectin a la seguretat, la igualtat o el resultat, i/o no poden ser 
rectificades. El participant sancionat amb desqualificació està autoritzat a continuar la competició, i té dret a presentar 
una apel·lació al final d’aquesta. La desqualificació serà aplicada en els següents casos: 
o    Quan la infracció és intencionada. Per exemple: no portar algun dels dorsals subministrats per l’organització; no 

portar el casc o portar-lo incorrectament cordat fora de l’àrea de transició; no fer els recorreguts marcats. 
o    Quan la infracció genera o ha generat una situació de perill. Per exemple, transportar avituallament en recipients 

de vidre; no respectar les normes de trànsit o les imposades per l’organitzador. 
o    Quan el participant no corregeix la infracció a una norma advertida per un jutge, o incompleix una ordre donada per 

aquest. . 
o    Quan una infracció no pot ser corregida, especialment si afecta o pot afectar la seguretat, a la igualtat entre 

participants o al resultat final de la prova. 
o    Quan un participant faci servir ajudes artificials no permeses o rebi ajudes externes. 
o    Quan, en una mateixa competició, un participant faci per segona vegada una infracció mereixedora d’advertència. 
o    En qualsevol altre circumstància que, a criteri del jutge, mereixi aquesta sanció. 
  
Si les condicions ho permeten, la desqualificació es senyalarà a l’infractor, ensenyant una targeta vermella i indicant el 
seu número de dorsal. 
  

•       L’eliminació s’aplicarà davant infraccions d’especial gravetat, que puguin alterar les condicions de seguretat i/o els 
resultats d’una competició. El participant sancionat amb una eliminació no està autoritzat a continuar en competició. 
En cas de fer-ho, totes les responsabilitats en que pogués incórrer amb la seva actitud seran exclusivament seves, 
sense perjudici de les sancions disciplinàries que es portin a terme. L’eliminació s’aplicarà en els següents casos:  

o   Quan un participant faci, intencionadament, qualsevol gest o moviment que interfereixi la progressió d’un altre 
participant.  

o   Davant qualsevol circumstància de manca de respecte o violència contra un altre participant, o contra un 
jutge, membre de l’organització o del públic. 

o   Quan un participant hagi falsificat qualsevol de les seves dades personals en el moment d’inscriure’s a una 
competició. 

o   En qualsevol altre circumstància que, a criteri del jutge, sigui mereixedora d’aquesta sanció. 
  

Si les condicions ho permeten, l’eliminació es senyalarà a l’infractor, ensenyant una targeta vermella i indicant el seu 
número de dorsal. 
  
•       En tots els casos de sancions, els jutges que les hagin imposat caldrà que informin al Jutge Àrbitre de la 

Competició el més aviat possible. 
  

•       No es necessari que les sancions siguin imposades pel mateix jutge. 
  

  
3.4.         APEL·LACIONS I RECLAMACIONS  
•       Els participants o tècnics dels clubs inscrits, podran fer reclamacions i/o apel·lacions, segons es detalla a 

continuació:   
"  contra la llista de sortida: Abans de la reunió informativa i, de no existir aquesta, fins a una hora abans 

de la primera sortida de la jornada.   
"  Reclamacions contra la llista provisional de resultats, l'actitud d'un altre esportistes i/o irregularitats en 

l'organització de la competició: Quinze minuts després del mes tardà d'aquests dos fets: 
•       La publicació de la llista provisional de resultats en el tauler d'anuncis. 
•        L'entrada a meta de l’atleta sancionat  

"  Apel·lacions contra sancions aplicades pel jutge Àrbitre o per decisions preses per ell: Quinze minuts 
després del mes tardà d'aquests dos fets:  

•       La publicació de la sanció o de la decisió en el tauler d'anuncis. 
•       L'entrada a meta de l'atleta implicat.  
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•       Les reclamacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre de la prova, qui a la vista de les 
al·legacions presentades, prendrà les decisions que cregui oportunes.  

•       Havent escoltat totes les possibles evidències, el comitè es retirarà a considerar el seu veredicte, que serà final i 
irrevocable. La decisió serà comunicada primer verbalment i després per escrit.  

4.   ÀREES DE TRANSICIÓ  
 
4.1.         ACCÉS  

•       Només els jutges i oficials, el personal responsable de l'organització, els tècnics dels clubs fins al començament de la 
competició, i els participants que hagin acreditat la seva condició com a tal podran estar en aquestes àrees.  
4.2.         CONTROL DE MATERIAL 

•       Tots els participants han de passar el control de material abans de la competició. Aquest control serà realitzat pels 
jutges i oficials abans de la sortida.  

•       Els jutges i oficials observaran, en el control de material:   
•       Les condicions reglamentàries i de seguretat del vestit isotèrmic, quan estigui permès o sigui obligatori; del 

material de ciclisme i els seus possibles recanvis;  
•       La possessió i correcta col·locació de tot els dorsals que l'organitzador i el delegat tècnic considerin oportuns, 

prèvia publicitat de la seva obligatorietat. Tothom haurà de portar el dorsal i/o XIP posat per poder accedir al 
boxes de sortida i transició. 

  
4.3.         ÚS DE L'ÀREA DE TRANSICIÓ I TRANSIT  

•       Cada participant podrà usar exclusivament l'espai marcat amb el seu nombre de dorsal, així com els passadissos 
d'accés i sortida d’aquest.  

•       Està prohibit circular amb bicicleta per l’area de transició.  
•       Tots els participants hauran de circular per les àrees de transició conforme al transit establert per l'organitzador, no 

està permès escurçar el recorregut per la transició (creuar per sota dels suports, saltar sobre les zones reservades a 
cada participant, etc.). És d'aplicació l'establert a l'article 3.3 

o    Els participants no poden impedir el progrés d'altres participants en l'àrea de transició  
•       El personal de l'organització recollirarà la bicicleta en el moment de l’entrada a la zona de transició. Aquesta ajuda serà 

igual per a tots els participants. 
  

5.   RECORREGUTS  
 

 5.1   BICICLETA  
5.1.1.         RECORREGUT  

•       El recorregut es realitzarà per la CG-3 i la CS-340 desde la Plaça Major d’Ordino fins el coll d’Ordino. 
5.1.2.         SORTIDA  

•       La zona de sortida ha de ser àmplia i tenir capacitat suficient per a tots els participants. 
•       L'organitzador delimitarà una zona d'escalfament, que necessàriament haurà d'estar separada de la zona de 

competició.  
•       Per accedir a la zona de competició, els participants hauran de passar per una zona on es realitzarà un recompte o 

alineació d’aquest. Aquesta zona només podrà ser abandonada cap a la sortida, i només sota les indicacions dels 
jutges i oficials.  

•       La línia de sortida estarà delimitada per una línia marcada en el sòl. Cap participant podrà trepitjar ni sobrepassar 
aquesta línia fins al moment que la sortida sigui donada. La sortida ha de ser cap a endavant, no podent iniciar la 
competició des d'una posició diferent a l'assignada. 

•       El procediment de sortida serà:  
o    Els atletes triaran o ocuparan les seves posicions després de la línia de pre-sortida si n’hi ha. 
o    Una vegada tots els atletes estan a la sortida, l'oficial de pre-sortida dirà “Als seus llocs”. 
o    En els cinc segons següents l'oficial de sortida emetrà el senyal acústic que indica la sortida. 

•       Sortides irregulars. Els/les atletes que es desviïn del protocol indicat en el punt anterior seran detinguts per espai de 20 
segons en la primera transició.  

•       Sortides nul·les. En el cas que la sortida sigui nul·la, els atletes hauran de tornar a la posició assignada o triada en un 
principi  

 
  

5.1.3.         EQUIPAMENT  
•       L'equipament obligatori per al segment de bicicleta consisteix en:  

o    Peces que cobreixin el cos adequadament.  
o    Casc rígid conforme a les especificacions d'aquest reglament.  
o    Una placa rígida o adhesiu amb el nombre de dorsal, que serà col·locada en la part davantera de la bicicleta  

•       Es pot utilitzar qualsevol tipus de bicicleta que compleixi les següents especificacions:  
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o    No més de 2,10 m. de longitud ni més de 75 cm d'amplària.  
o    La distància mínima des del sòl a l'eix pedaler serà de 24 cm.  
o    La línia imaginària vertical que passi per la part davantera del selló haurà de passar entre 5 cm. per davant i 

15 cm. per darrere de l'eix pedalier. Aquesta especificació no podrà ser modificada durant la competició. 
o    La distància entre l'eix pedalier i el centre de la roda del darrere serà d'entre 54 i 65 cm. Es podran fer 

excepcions per a les bicicletes de corredors molt alts o molt baixos. 
o    No es permet l'ús de carenats..  
o    No es permet utilitzar rodes amb mecanismes que facilitin la seva acceleració. A aquests efectes, l'interior de 

les rodes lenticulars opaques haurà de ser fàcilment inspeccionable per un jutge o oficial.  
o    Excepte les manetes dels frens, cap altre dispositiu podrà sobresortir per davant de l'acobli o acoblis. 

Aquests haurien de tenir, a més, les puntes correctament tapades i protegides. Cada roda haurà de contar 
amb un fre. 

•       Els participants són responsables personalment que el seu equip estigui en condicions reglamentàriament 
satisfactòries al començament de la prova. Dins de l'equipament s'inclou el material de reparacions i recanvis, que 
només podrà ser transportat pel participant, i només durant la prova.  

•       L'ús de casc rígid, correctament cordat, és obligatori des d'abans d'agafar la bicicleta fins a després de deixar-la en la 
zona de transició. Això inclou, per tant, tot el segment de ciclisme i els recorreguts per les àrees de transició en 
possessió de la bicicleta. La sanció per violar aquesta norma és l'eliminació, menys en els recorreguts per les àrees de 
transició en possessió de la bicicleta que es penalitzarà amb l'advertiment i si no rectifica, la desqualificació. El casc 
han de complir les següents especificacions: 

o    Carcassa rígida, d'una sola peça i superfície lliscant.  
o    Tancament de seguretat.  
o    Les corretges no poden ser elàstiques, i han d'anar unides a la carcassa en, almenys, dos punts.  
o    Han de cobrir els parietals.  

•       Altres equipaments. Els recipients que continguin menjar o beguda per a ser transportats pels participants no podran 
ser de materials fràgils (vidre, fang, etc.). 

  
5.1.4.         DESENVOLUPAMENT  

•       La totalitat del recorregut ha de ser cobert amb la bicicleta, fins a l'entrada en l'àrea de transició.  
•       En cas d'avaria o caiguda, el participant es retirarà a un costat del recorregut fins que es reincorpori a la competició.  
•       No està permès rebre ajuda exterior ni d'altre participant durant el transcurs de la competició, excepte avituallament. La 

sanció per  violar aquesta norma és la desqualificació. 
•       No fer els recorreguts marcats és motiu de desqualificació encara que no suposi una  
•       Els triatletes poden empènyer o dur la bicicleta al llarg del recorregut  
•       En els segments amb bicicleta està permès el drafting  
 •      Els participants per equips faran la transició en la zona habilitada per equips i donaran el relleu al participant de cursa a 

peu. 
 

5.1.5.         NORMES DE TRANSIT  
•       Ha d'existir una autorització i un control absolut de la competició per part de les autoritats de transit. Els participants 

tindran la màxima preferència, però tenen l'obligació de respectar totes les normes de transit ja que el circuit no esta 
totalment tancat. La penalització per no obeir aquestes normes és la desqualificació.  

•       L'organitzador, d'acord amb el delegat tècnic, podrà decidir la circulació segons normes especials, tals com girs, 
circulació per l'esquerra, etc.  

 
5.2.         CURSA A PEU  

5.2.1.         RECORREGUT  
•       El recorregut es la pujada tradicional pel corriol fins el cim del Casamanya. 

5.2.2.         INDUMENTÀRIA  
•       La indumentària obligatòria per al segment de cursa a peu consisteix en:  

o    Peces que cobreixin adequadament el cos.  
o    Un dorsal, subministrat per l'organització, que ha de ser totalment visible per davant del participant. 
o    Qualsevol altre element que l'organitzador, d'acord amb el Delegat Tècnic, consideri oportú (canelleres, 

doble dorsal, etc.)  
•       Està prohibit utilitzar el casc durant el segment de cursa a peu  

  
5.2.3.         DESENVOLUPAMENT  

•       No fer els recorreguts marcats és motiu de desqualificació encara que no suposi una retallada en distància d’aquests 
•       Els participants no podran ser acompanyats durant aquest segment. La sanció per violar aquesta norma és 

l'advertiment i si no rectifica, la desqualificació.  
5.2.4.         ARRIBADA  
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•       La meta es la fita de pedres del cim del Casamanya. 
•       Un participant haurà finalitzat la competició quan hagi tocat la fita de pedres del cim del Casamanya. 
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6.   RESUM DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA 

•       Tots els atletes han de recollir el material identificatiu que l’organització donarà per cada inscripció abans de la cursa: 
o    Dorsal 
o    Xip de control de temps si s’escau 
o    Bossa per posar material cap a T1 (excepte equips). 
o    Enganxines amb nº de dorsal per 

!  Bossa T1 
!  Bicicleta 

•       L’atleta identificarà la bossa de T1 amb l’enganxina proporcionada amb el número de dorsal. 
•       L’Organització controlarà i recollirà abans de la sortida el material per portar-lo a la T1. 
•       Al finalitzar la cursa cada atleta recollira la bicicleta a la T1.i podrà baixar fins Ordino sota la seva responsabilitat. 
•       L’organització s’encarregarà de recollir la bossa de transició i transportar-la a la zona d’inscripcions on serà recollida 

per cada participant. 
•       Els participants per equips faran la transició en la zona habilitada per equips i donaran el relleu al participant de cursa a 

peu. 
  
Horaris: 
7:00 – 8:30: Inscripcions i entrega de dorsals (Centre Esportiu d’Ordino) 
7:00 – 8:45 :Entrega de material degudament identificat (Centre Esportiu d’Ordino) 

  9:00 : Sortida de la cursa Plaça Major d’Ordino 
  12:30: Tancament de cursa i recollida de material 

11:30 – 14:30 : Dutxes (Centre Esportiu d’Ordino) 
13:30 – 14:30 : Entrega de premis i sortejos (Centre Esportiu d’Ordino) 

14:30: Dinar 
  

  
  
  
  


