Reglament
1. El III WORLD SERIES POWERMAN MALLORCA DUATHLON FERRER HOTELS, es celebrarà el dia 17
de febrer de 2018, a Son Bauló - Can Picafort - Mallorca, sent l'hora de sortida a les 9:00 h. modalitat
Classic i 14:30 h. modalitat Sprint. La Sortida/Meta estarà situada al Passeig de la Marina de la
urbanització de Son Bauló.
2. Podran participar tots /es aquells /es duatletes, federats o no, que realitzin la seva inscripció en la
forma establerta en el present reglament i que pertanyin a alguna de les categories igualment
establertes.
3. L'organització de la competició va a càrrec del FERRER HOTELS CLUB DEPORTIVO i UNISPORT
CONSULTING que seran els responsables del bon desenvolupament de les competicions amb la
senyalització i control dels circuits.
4. Els organitzadors, adverteixen als participants dels riscos derivats de la participació, els quals es
comprometen a seguir la proposta de mesures de seguretat informades, segons el que indica
l'apartat específic del reglament d'aquesta competició.
5. Els participants es comprometen a respectar i complir el Reglament de la Competició.
6. El participant haurà de revisar els recorreguts, almenys l'entorn pròxim a la zona de transició, per
a la presa en consideració de les mesures pròpies de seguretat que ha de tenir en la competició
(velocitat recomanada, especials mesures de precaució per desnivells o zones de corbes, etc ...).
7. Els organitzadors han de disposar del necessari per indicar les zones on es requereix precaució per
part dels participants. Aquestes mesures de seguretat es comunicaran, bé en la reunió informativa
anterior (veure quadre d'activitats), o es publicarà en el tauler oficial de la competició.
8. La responsabilitat del control tècnic de la competició estarà a càrrec de la Federació Española de
Triatló i la Federació de Triatló de les Illes Balears.
9. L'equip mèdic de l'organització tindrà potestat per retirar a qualsevol participant quan consideri
que la seva salut està en perill.
10. No està permès anar a roda (drafting).
11. Els esportistes han de complir els temps de tall establerts per l'organització en cada un dels
segments i que seran anunciats tant a la pàgina web com en la reunió tècnica.
12. El Comitè organitzador es reserva el dret a modificar l'itinerari i/o neutralitzar part o la totalitat
de la competició, si per circumstàncies imprevistes, així ho requereixen.
13. S'efectuaran dues sortides, una per als homes i una per a les dones en cadascuna de les
modalitats establertes (Classic i Sprint).

14. El procediment d'inscripció es troba a la pàgina web oficial de la competició
www.powermanspain.com fins el dia 15 de febrer de 2018, 13 hores.
15. Amb la inscripció al III WORLD SERIES POWERMAN MALLORCA DUATHLON FERRER HOTELS
s'autoritza a UNISPORT CONSULTING SL i FERRER HOTELS a prendre arxius fotogràfics i /o
audiovisuals amb finalitat comercial. Les imatges i /o vídeos seran exposades en els perfils que les
empreses gestionin en les diverses xarxes socials o usats per a campanyes de màrqueting
relacionades amb els esdeveniments que UNISPORT CONSULTING SL o les seves empreses
relacionades (GERMATUR GESTIÓN SL i DYNAMIC MENORCA SL) i FERRER HOTELS puguin realitzar.
Les dades personals seran incloses en un fitxer propietat de UNISPORT CONSULTING SL. Aquesta
informació serà utilitzada per desenvolupar el servei contractat per vostè i podrà ser cedit a
GERMATUR GESTIÓ SL i DYNAMIC MENORCA SL per a la satisfacció del servei contractat i per
prospecció comercial relacionada amb aquestes empreses.
Pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) mitjançant escrit a la
següent adreça: UNISPORT CONSULTING SL - GREMI SABATERS 21 PLANTA 3 OFICINA A37 - 07009 PALMA

DISTÀNCIES:
CLASSIC: (10 km + 60 km +10 km)
1. Cursa a peu: Passeig de la Marina (recorregut d'anada i tornada) 5.000 m (2 voltes).
2. Carrera en bici de carretera: C / Isaac Peral, Ronda Torrent, Ronda de la Pleta, Avda.
Diagonal, Ma-12, Ma-3400, gir 180º a l'entrada de la localitat de Santa Margalida i tornada
per al mateix lloc. Circuit de 30.000m (2 voltes).
3. Cursa a peu: Passeig de la Marina (recorregut d'anada i tornada) 5.000 m (2 voltes).
4. Meta: c/ Isaac Peral, al front de l’hotel Ferrer Concord
SPRINT: (5 km + 30 km +5 km)
1. Cursa a peu: Passeig de la Marina (recorregut d'anada i tornada) 5.000 m (1 volta).
2. Carrera en bici de carretera: C / Isaac Peral, Ronda Torrent, Ronda de la Pleta, Avda.
Diagonal, Ma-12, Ma-3400, gir 180º a l'entrada de la localitat de Santa Margalida i tornada
per al mateix lloc. Circuit de 30.000 (1 volta).
3. Cursa a peu: Passeig de la Marina (recorregut d'anada i tornada) 5.000 m (1 volta).
4. Meta: c/ Isaac Peral, al front de l’hotel Ferrer Concord
CATEGORÍAS:
a) S'estableix una categoria absoluta masculina i una altra femenina.
b) A més de la categoria absoluta, a la qual pertanyen tots els esportistes, aquests podran
pertànyer a les següents categories, segons les seves edats i independentment del seu sexe:

CLASSIC
20 – 24 anys (de l’any 1994 al 1998)
25 – 29 anys (de l’any 1989 al 1993)
30 – 34 anys (de l’any 1984 al 1988)
35 – 39 anys (de l’any 1979 al 1983)
40 – 44 anys (de l’any 1974 al 1978)
45 – 49 anys (de l’any 1969 al 1973)
50 – 54 anys (de l’any 1964 al 1968)
55 – 59 anys (de l’any 1959 al 1963)
60 anys o més (de l’any 1958 i anteriors)
Equips (2 o 3 duatletas)
SPRINT
18 i 19 anys (anys 1999 i 2000)
20 – 24 anys (de l’any 1994 al 1998)
25 – 29 anys (de l’any 1989 al 1993)
30 – 34 anys (de l’any 1984 al 1988)
35 – 39 anys (de l’any 1979 al 1983)
40 – 44 anys (de l’any 1974 al 1978)
45 – 49 anys (de l’any 1969 al 1963)
50 – 54 anys (de l’any 1964 al 1968)
55 – 59 anys (de l’any 1959 al 1973)
60 anys o més (de l’any 1958 i anteriors)
Equips (2 o 3 duatletas)
c) La categoria d'edat estarà determinada per l'edat de l'esportista el dia 31 de desembre de
l’any de la competició.

HORARI D’ACTIVITATS
Divendres, 16 de febrer
17:00-20:30 | Lliurament de Dorsals Classic i Sprint - Hotel Ferrer Concord - Son Bauló - Can Picafort
(Mallorca).
18:00-20:00 | Pasta Party per a tots els assistents a les reunions tècniques - Hotel Ferrer Concord.
18:30 | Reunió Tècnica (castellà) Sala Conferències - Hotel Ferrer Concord.
19:00 | Reunió Tècnica (anglès) Sala Conferències - Hotel Ferrer Concord.
Dissabte, 17 de febrer
7:00-08:00 | Lliurament de Dorsals Classic - Hotel Ferrer Concord - Son Bauló - Can Picafort
(Mallorca).
7:30-08:30 | Control de Material Classic - Àrea de Transició - C / Isaac Peral (davant Hotel Ferrer
Concord).
08:50 Càmara de sortida Classic - Passeig de la Marina (al costat Hotel Ferrer Concord).
09:00 | Sortida Homes Classic.
09:05 | Sortida Dones Classic.
09:10 | Sortida Equips Classic.

10:00 / Temps de tall per inici del segment de ciclisme
11:20 / Temps de tall per inici de al 2ª volta del segment de ciclisme
13:45 | Final de la competició Classic.
13:30 | Lliurament de Trofeus i Premis Powerman Duathlon Classic.
Retirada de Material Classic: Des de l'arribada de l'últim duatleta amb bicicleta i fins a les 14:15h.
10:30-12:15 | Lliurament de Dorsals Sprint - Hotel Ferrer Concord.
13:00-14:00 | Control de Material Sprint.
14:20 Càmara de sortida Sprint.
14:30 | Sortida Homes Sprint.
14:35 | Sortida Dones Sprint.
14:40 | Sortida Equips Sprint.
15:05 / Temps de tall per inici del segment de ciclisme
15:45 a 17:30 | Post Race Àrea - Bufet Recovery - Hotel Ferrer Concord.
17:00 | Final de la competició Sprint.
Retirada de Material Sprint: Des de l'arribada de l'últim duatleta amb bicicleta i fins a les 17:30h.
17:30 | Lliurament de Trofeus i Premis Powerman Duathlon Sprint.
19:00 | Pasta Party.
21:00 | Final Party.

PREUS INSCRIPCIÓ

ANTICIPADA (fins
31/12/2017)

REGULAR (De l’1
al 31/01/2018)

LAST MINUTE (de
l’1 al
10/02/2018)

70,00 €
(Fetrib: 60,00 €)

100,00 €
(Fetrib: 80,00 €)

120,00 €
(Fetrib: 95,00 €)

EQUIP CLASSIC (RELLEUS)

70,00 €

100,00 €

120,00 €

SPRINT INDIVIDUAL

25,00 €

30,00 €

40,00 €

EQUIP SPRINT (RELLEUS)

25,00 €

30,00 €

40,00 €

DISTÀNCIA

CLASSIC INDIVIDUAL

INSCRIPCIÓ
L'organització es reserva el dret a modificar el procediment d'inscripció, notificant i informant amb
antelació a la pàgina web www.elitechip.net

Els duatletes que no comptin amb llicència federativa, podran obtenir llicència d’un dia mitjançant
pagament als efectes.
POLÍTICA DEVOLUCIÓ D'INSCRIPCIONS
En cas de sol·licitud de baixa de la inscripció s'haurà de enviar un correu electrònic a
info@unisportconsulting.com i l'Organització procedirà de la següent manera:
• Fins al 31.12.17, devolució del 75% de l'import pagat.
• Fins al 31.01.18. devolució del 40% del import pagat.
• A partir del 1.2.18 NO s'acceptaran cancel·lacions i no es retornarà sota cap concepte el import de
la inscripció.
ÀREA DE TRANSICIÓ
El Control de Material / check in per a la competició Classic, serà dissabte 17 de febrer entre les
7:30h i les 8:30h i de 13:00h a 14:00h per a la competició Sprint.
Únicament podran accedir a la zona de l'àrea de transició els duatletes participants en la competició.
TROFEUS
•

Trofeu als 3 primers corredors de la general masculina i femenina de cadascuna de les dues
competicions Classic i Sprint.

•

Trofeu al primer/a corredor/a de cada categoria per edat, masculí i femení, de cadascuna de
les dues competicions Classic i Sprint.

•

Trofeu al primer equip de relleus en categoria Classic i Sprint.

PREMIS
Premis en metàl·lic per a la categoria absoluta masculina i absoluta femenina de la modalitat
CLASSIC per posició:
1º /1ª - 850.- €

4º /4ª - 275 €

2º /2ª - 650.- €

5º /5ª - 175.- €

3º /3ª - 450.- €

6º /6ª - 100.- €

DISPOSICIÓ FINAL
En tot moment és aplicable l'última versió del reglament de competicions de la FETRI que es troba
publicat al web www.triatlon.org

