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1.Art.
MUTRIKUKO V. SPRINT TRIATLOIA, Mutrikuko Udala eta Talaixa Triatloi Klub taldeak
antolatzen dute. Froga 15 urtetik gorakoak diren kirolariei zuzenduta dago, FEDERATURIK
egon behar dira.
Kaskoaren erabilera derrigorrezkoa izango da eta bakarrik behar den bezela zaindutako
errepideko bizikletakin parte hartu ahal izango da(balaztak, manillarra, jarlekua...).
2.Art.
Proba hau hiru zatitan banatuko da, distantzia sprint erakoa izanik parte hartzaile
guztientzako:
IGERIKETA
BIZIKLETA
OHINEZKO LASTERKETA

750mts.
17.600 mts.
5.000 mts.

3.Art.
Irteera marea naturalezko igerileku alboan dagoen ranpatik izango da, 2018ko Ekainaren 30
an 17:00etan emakumeentzako eta 10 minutu beranduago gizonezkoentzako.
Boxeak igerileku alboko esplanadan egongo dira, kantina alboan.
4.Art.
Sariak eta Mailak:
Sariak, nagusietan lehenengo hirurentzat eta beste mailetan(kadeteak-Juniorrak-Sub23Beteranoak I,II y III) lehenengoarentzat izango dira, bai gizonezko eta baita
emakumezkoetan.

5.Art.
Iskripzioak www.triatloi.org orrialdean egin ahal izango dira 2017ko Maiatzak 25etik 2017ko
Ekainak 25 arte edo parte hartzaileen kupoa amaitu arte, 300tan egongo delarik.
Iskripzio kuotak:
27€ FEDERATUAK
Iskripzioan sartzen dena:
- lasterketan parte hartzea
- istripua segurua
- erantzunkizun zibileko asegurua
- lasteketan parte hartzearren oparia
- hornidura
-laguntza medikoa

6.Art.
Dortsalak, lasterketa egunean jaso ahal izango dira igerileku naturalaren alboan dagoen
esplanadan. Boxeak egongo diren toki berean.
Dortsalak jasotzeko aukera proba hasi baino 30minutu arte egongo da.
Partehartzaileak gerri inguruko goma eta bi inperdible ekarri beharko ditu dortsala jartzeko.
Debekatua dago igeriketa zatian dortsala jartzea.
Bizikleta zatian dortsala atzekaldean joan beharko da. DEBEKATUA DAGO ETA KARRERATIK
KANPO UZTEKO ARRAZOIA IZANGO DA LASTERKETAREN KONTRAKO SENTZUAREN KARRILA
INBADITZEA SEGMENTU HONETAN
Korrika saioan aurrekaldean jarri beharko da dortsala.
Dortsala toleztea edo moztutzea debekatua dago. Lege hauetako bat betetzen ez bada
deskalifikatua izan daiteke.
Dortsala jasotzerako orduan, NAN-a edo beste dokumentu ofizial bat erakutsi beharko da.
7.Art.
Froga bakoitzeko irabazleak garaikurra jasoko du. Garaikurrak jasotzerako orduan bertan
egon beharko dira bestela garaikurrak galduko dute.
Gainontzeko parte hartzaileen artean sariak zozketatuko dira garaikurrak eman eta gero.
8.Art.
Frogako denborak Chip-aren bidez hartuko dira. Dudak kentzeko asmoarekin organizazioak
denborak hartuko ditu frogako ibilbidean zehar tarteko puntuetan.
Bizikletako zatian errepidea irekita egongo da trafikoarentzako, bertako segurtasun legeak
betetzera derrigortuak egonez.
Bidegurutzetan organizazioko bolondresak egongo dira segurtasuna bermatzeko.
Derrigorrezkoa izango da bolondres hauen jarraibideak jarraitzea bakoitzaren
segurtasunerako.
Organizazioak ibilbidea seinale, zinta, kono eta abar-ez seinalizatuko ditu
9.Art.
Froga federatuentzako izango da
Froga bertan behera geratu ezkero nahitanahezko gertakariengatik,hau da, luhiziak, haize
boladak, inundazioak, etab…, organizaziok ez du bueltatuko iskripzioan dirua.
Organizazioa ez da kargu hartzen frogaren ondorioz ekar ditzakeen arazo medikoez.
Istripua izanez gero, parte hartzaileak ez dio kargua hartuko organizatzaileei.
Mediku eta anbulantziak egongo dira frogan zehar parte hartzaileek beharra izanez gero.
Mediku edo organizaziokoak gai izango dira parte hartzaile bat geratzeko ikusten dutenean
bere gaitasun fisiko edo teknikoak ez direla gai frogarekin jarraitzeko.
10.Art.

Organizazioak bi hornidura puntu jarriko ditu oinezko lasterketan eta beste bat frogaren
amaitzeran.
Parte hatzaileei ingurumenarekiko errespetua eskatzen zaie ondakinak lurrera botatzerako
orduan(basoak, plastikoak….).
Zaborrik ez bota bertara egokitutako puntuetan ez bada.
11.Art.
Frogaren sailkapena iragarki taulan edo federazioko orrialdean (www.triatloi.org.)azalduko
dira.

