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1. PARTICIPANTS 
 
Podran participar en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la 
Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles que acrediten ser estudiants 
de 1r, 2n o 3r cicle dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional als quals es refereix l’article 34.1/34.2 i els articles 36 i 37 de la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que pertanyen a 
qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana reconeguda i representada en 
el Comitè Espanyol d’Esport Universitari. 
 
De la mateixa manera, podran prendre part en el Campionat Autonòmic 
d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles 
que acrediten ser estudiants de qualsevol dels tres cicles (grau, màster i 
doctorat) dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional als quals es refereix l’article 37 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril 
de 2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, que pertanyen a qualsevol universitat de la Comunitat 
Valenciana reconeguda i representada en el Comitè Espanyol d’Esport 
Universitari. 
 
Cada universitat podrà inscriure-hi tants esportistes com vulga, però 
l’organització només es farà càrrec de la inscripció de 8 participants per 
universitat. 
 
També podran participar-hi PAS i PDI de les diferents universitats de la 
Comunitat Valenciana sense dret a trofeu. 
 
1.1 Entrenador/delegat 
Les universitats podran inscriure-hi, a l’efecte del que estableix la convocatòria 
oficial dels CAEU, dos entrenadors o delegats  
 
2. NORMES TÈCNIQUES 
 
2.1 Inscripcions 
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la 
competició. En el cas de dependre d’una organització aliena a la universitat 
aquest termini podria ser modificat. 
 
2.2 Distàncies 
El Campionat Autonòmic Universitari de Triatló es disputarà en la distància 
esprint, tant en categoria masculina com femenina: 
Natació: 750 m 
Ciclisme: 20 Km 
Carrera a peu: 5 Km 
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Hi haurà dues carreres totalment separades, una per a la categoria masculina i 
una altra per a la categoria femenina. 
Segment de natació 
Tindrà lloc en aigües obertes. 
Es podran fer una o dues voltes per a completar el segment de natació. 
Per a l’ús del vestit de neoprè caldrà seguir el que estableix el reglament de la 
Federació Espanyola de Triatló per a les competicions elit, sub23 i júnior sobre 
distància esprint: 
Distància 750 m  
Prohibit per damunt de 20º 
Obligatori per sota de 14º 
Els jutges podran retirar de la prova aquells/es triatletes que es retarden més 
de 15 minuts respecte del/de la primer/a a l’hora de completar el segment de 
natació. 
Segment de ciclisme 
Sí que està permès anar a roda (drafting). 
Es podran fer entre una i quatre voltes, per a cobrir els 20 Km totals. 
Revisió del recorregut i seguretat: 
Com a mesura de seguretat passiva recomanada, els participants hauran de 
revisar el recorregut, almenys en l’entorn pròxim a la zona de transició, per a 
prendre en consideració les mesures de seguretat que hauran de tenir en la 
competició (especials mesures de precaució per zones de corbes, desnivells, 
trams de circulació en doble sentit, etc.), com també per a reconèixer els 
recorreguts d’entrada i eixida de boxs per a la T1 i T2. 
Segment de carrera a peu 
El traçat podrà discórrer per carreteres, carrers o camins sobre superfície 
ferma. Es podran fer una o dues voltes per a completar els 5 Km. 
 
2.3 Classificacions 
Hi haurà dues classificacions individuals separades, una masculina i una altra 
femenina, i una única classificació per universitats.  
 
S’establirà una classificació per universitats amb la suma de les posicions dels 
dos primers homes i de les dues primeres dones de cada universitat. Hi haurà 
d’haver participació dels dos sexes. Quedaran en primera posició els equips 
que aconseguisquen la puntuació més baixa. 
Si una universitat té menys de dos esportistes en alguna de les categories 
(masculina o femenina), cada esportista que falte puntuarà com si haguera 
arribat un lloc per darrere de l’últim/a classificat/da. 
Els desempats es faran en cas que dos o més universitats queden empatades 
en el primer, el segon o el tercer lloc de la classificació. A partir del quart lloc, 
tots els equips empatats quedaran classificats ex aequo. 
En cas d’empat caldrà tenir en compte:  
1r) Major nombre d’ors  
2n) Major nombre de plates  
3r) Major nombre de bronzes  
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4t) Major nombre de participants. 
 
2.4 Sorteig 
Els llocs d’eixida seran assignats per universitats i s’haurà de tenir en compte la 
classificació final per universitats del campionat de l’any anterior. L’ordre 
d’aquelles universitats no classificades en aquest campionat serà determinat 
mitjançant sorteig. 
 
2.5 Vestimenta 
Els triatletes hauran de competir amb l’uniforme de la seua universitat. 
Tots/es els/les triatletes que representen una mateixa universitat hauran de 
presentar una uniformitat en el vestit de triatló, en el qual es podrà identificar 
visiblement el nom, les sigles, el logotip o l’escut de la universitat a la qual 
representen. 
La falta d’aquesta uniformitat podrà impedir prendre-hi eixida. 
 
2.6 Retirats 
Els triatletes que es retiren hauran de lliurar els dorsals al/a la delegat/da 
tècnic/a, jutge/essa general o a algun/a altre/a oficial i hauran de comunicar el 
motiu de la retirada. 
 
2.7 Delegat tècnic, jutge general i oficials 
El comitè organitzador sol·licitarà a la Federació de Triatló de la Comunitat 
Valenciana la col·laboració per a la realització de la prova. El/la jutge/essa 
general i la resta d’oficials responsables del control tècnic de la prova podran 
ser sol·licitats per a ser designats per la federació autonòmica de la seu en què 
tinga lloc el campionat. 
Per a reclamacions i recursos, caldrà atendre allò que disposa el reglament 
CAEU. 
 
2.8 Comitè de competició 
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos delegats 
triats per sorteig entre les universitats acreditades. 
 
2.9 Seguretat 
Per les característiques de la competició, en matèria de seguretat caldrà tenir 
en compte: 
 
Seguretat dels participants 
La seguretat i l’assistència mèdica hauran d’estar garantides en tot moment, 
per la qual cosa hi haurà una Unitat Central de Coordinació dotada amb dues 
ambulàncies i diversos llocs de socorristes estratègicament distribuïts. Per al 
segment de natació, caldrà disposar de mitjans suficients (embarcacions tipus 
bot pneumàtic, piragües...) per al control, auxili o evacuació dels participants. 
La seguretat dels circuits de ciclisme i carrera a peu haurà d’estar totalment 
assegurada amb dotacions de Policia Local o Guàrdia Civil. A més, aquesta 
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seguretat podrà ser reforçada amb membres de Protecció Civil i personal de 
l’organització degudament equipat i comunicat entre si. 
El control i la seguretat dels circuits de ciclisme i carrera a peu hauran d’estar 
garantits, almenys, trenta minuts abans del començament de la prova. 
 
Seguretat de les pertinences 
Per a garantir la seguretat de les pertinences dels participants, la zona de 
transició haurà de ser d’accés restringit i vigilat. Els participants necessitaran 
l’acreditació per a retirar el material. 
 
2.10 Control antidopatge 
L’organització es reserva el dret a fer controls antidopatge. 
 
2.11 Suspensió del campionat 
Si per causes de climatologia molt adversa o imponderables sobrevingudes de 
qualsevol altre tipus que puguen posar en risc la integritat dels participants no 
pot tenir lloc la competició prevista, el CAEU quedaria suspès. 
 
2.12 Reglament 
El desenvolupament del campionat es farà d’acord amb el Reglament general 
del CAEU i aquest reglament tècnic. 
Tot allò no previst en els apartats anteriors estarà subjecte al reglament de la 
Federació Espanyola de Triatló. 
 
3. TROFEUS 
 
Els tres primers classificats en categoria individual masculina i femenina rebran 
medalla. 
Les universitats classificades en els tres primers llocs rebran un trofeu. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI 
9 a 9.30 h  Acreditació i control de participants en la secretaria de la 
competició. 
9.45 h  Reunió tècnica de delegats, si escau. 
10.30 h  Carrera femenina 
11.30 h  Carrera masculina 
13.00 h  Lliurament de trofeus 
 
Aquest calendari podria ser modificat si la competició depenguera d’una 
organització externa a la universitat. 


