DUATLÓ TRAIL TEMPLERS-DECATHLON
(En motiu de la festa cultural pels XII anys de fundació del Club)

Lleida – Albatàrrec – Lleida
22-10-2022
Atlètic Club Templers
G-25728924

Cr. La Palma, 6-10, 25002, Lleida

La prova
Amb l’experiència prèvia de la prova Intercomandes, amb quatre edicions de la modalitat Marxa o
Senderisme (2017-2020), i l’experiència acumulada en l’organització d’altres proves de futbol, bàsquet,
estades i campaments. La organització vol continuar aquest projecte amb una primera edició del Duatló
Templers Trail - Decathlon amb dues modalitats, una adulta i una infantil. Una prova ideal per a la
temporada de tardor.
Duatló Templers Trail – Decathlon és una prova espectacular on cadascun dels 2 a 4 integrants de cada
equip realitzen en conjunt una duatló Super Sprint, abans de passar el relleu al següent membre del seu
equip. La classificació final està determinada pel temps entre la sortida del primer participant i l’arribada del
darrer rellevista.
Distàncies (per a cadascun dels rellevistes):
 Run 5 km (en circuit circular)
 BTT 40 km (descens / ascens) o 20km amb intercanvi optatiu per recórrer els altres 20km restants.
 Run 5 km (circuit linial)
Formats:
1. Templers:
Adults +18 anys
Prova oberta a federats i no federats, mateix o diferent club amb marca d’exclusió amb opció a
puntuar al Campionat Nacional de Catalunya.
2. Hospitalers:
Adults +16 anys
Prova oberta a federats i no federats, mateix o diferent amb marca lliure i sense opció al CNC però
puntuable a la lliga ponent (iter5).
3. Frarets:
Intants -15 anys
Duatló individual super sprint, categories Infantil, Cadet i Juvenil.
4. Paers:
8 a 99 anys.
Caminada per la mateixa ruta de la categoria Frarets, adaptada als caminants.
Lloc:
Sortida / Arribada = Castell Templer de Gardeny.
Recorregut: Consulteu el portal Wikiloc.
RUN: 5Q (Adults) i 2,5Q (Joves): CIRCUÏT RUNNING
BTT: 20Q (Adults) i 13Q (Joves): CIRCUÏT BTT ADULTS | CIRCUÏT BTT JOVES
Data:
Avant-darrer dissabte d’Octubre. 22/10/2022.
Horaris:
 9:00 – 16:00 preferentment, de dilluns a dissabte.
Recollida de dorsals des del 29-09-22-022 fins el 20-10-2022 a Decathlon Lleida.
(TOTS ELS PARTICIPANTS)

Dissabte 22-10-2022.
 14:00 – 16:00 Dinar de germanor per voluntaris (gratuït) i participants (amb tiquet). Al Castell.
 16:30 – 17:30 Visita guiada al Castell Templer.
 17:30 – 18:00 Tamborada medieval què dóna el senyal de sortida.
 18:00 Sortida Templers Masculí o Mixte masculí
 18:05 Sortida Templers Femení o Mixte femení
 18:30 Sortida Hospitalers Masculí o Mixte masculí
 18:35 Sortida Hospitalers Femení o Mixte femení
 19:00 Sortida Frarets (categories Infantil, Cadet i Juvenil; masculí, femení o mixte).
 19:20 Sortida Paers (caminants).
 21:00 Entrega de Premis i Sorteig de REGALS
 22:00 – 22:30 Focs d’artifici des de la Torre Sobirana del Castell Templer de Gardeny.
 23:00 – 12:00 Concert de fi de festa (Capitania) i After-Hour (Antic Camp d’Instrucció).
Rangs d’Exclusió
La prova de categoria TEMPLERS tindrà un rang d’exclusió màxima de 2h 45’ per equip des de la sortida,
per poder finalitzar la prova, amb dret a premi. TOT equip que no cregui poder realitzar la prova en
aquest temps de tall, preguem que faci la inscripció a la prova HOSPITALERS. En la prova Hospitalers i
successives, el rang d’exclusió és de fins a 3h 15’ amb dret a premi i de 4h 30’ sense dret a premi.
Inscripcions
Templers, Hospitalers, Frarets i Paers, a través de l’enllaç web facilitat per la organització en col·laboració
amb Iter5.
Equips Templers (masculí i femení). Segons el reglament de la Federació Catalana de Triatló, un sol equip
federat (masculí i femení) amb tots els components majors de 18 anys, podrà representar a cadascun dels
clubs que vulguin optar al Campionat Nacional de Catalunya, modalitat relleus, en llur categoria. Si no es vol
optar al CNC però si al premi, es poden presentar tants equips com vulguin, seguint la normativa d’aquest
reglament.
Hospitalers. La resta d’equips majors de 16 anys participaran a la prova Hospitalers, oberta a:
Segons equips de membres dels clubs ja representats a la prova Templers.
Membres de clubs diferents que vulguin competir plegats.
Participants no federats que vulguin fer equip.
Federats i no federats que vulguin formar equip.
Equips masculins, femenins o mixtes.
Frarets. La resta d’equips menors de 15 anys participaran a la prova Frarets, oberta a:
Segons equips de membres dels clubs ja representats a la prova Hospitalers, menors d’edat.
Membres de clubs diferents que vulguin competir plegats.
Participants no federats que vulguin fer equip.
Federats i no federats que vulguin formar equip.
Equips masculins, femenins o mixtes.
Paers. Qualsevol persona de gènere o edat indistinta que vulgui participar d’un recorregut similar al dels
Frarets, caminant.

Inscripcions i Preus.
Les inscripcions estan obertes a partir del 15/08/2022 fins el 20/10/2022 o fins que s’arribin als:






250 inscrits federats en categoria Templers.
500 inscrits no federats en cat. Templers.
500 inscrits en categoria Hospitalers.
150 inscrits en categoria Frarets (infantils, cadets i juvenils).
50 inscrits en categoria Paers.

Els preus són per components que formen un equip. Cada equip ha de tenir un NOM D’EQUIP. En la
categoria Paers els equips poden ser unipersonals.
Quan restin 15 dies naturals per a la realització de la prova i, per tal d’incentivar les inscripcions
primerenques, si el nombre d’inscrits no varia suficientment –més d’un 50% del previst- (inscripcions a darrer
moment), el preu base per component d’un equip, suplements exclosos, s’incrementarà un 35% + impostos,
respecte del preu inicial.
 Preu Templers per component: 60€ (drets de competició i Kit oficial Decathlon inclosos) amb
tots els components federats. Suplement de 10€ per cada component no federat.
 Preu Hospitalers per equip: 60€ (drets de competició i Kit oficial Decathlon inclosos) amb tots
els components no federats. Suplement de 10€ per cada component federat.
 Preu Frarets: 50€ (drets de competició i Kit oficial Decathlon inclosos) amb tots els
components federats. Suplement de 10€ per cada component no federat.
 Preu Paers: 16€ (drets de competició i Kit oficial Decathlon inclosos) / 12€ sense Kit.
La participació en la prova, en qualsevol de les categories, dóna dret a sol·licitar la condició de
Templer Fan (soci abonat del Club), per a la Temporada 2022-23.
Xips
Els xips seran gestionats per ITER5 a través de l’enllaç d’inscripcions i in-situ, el dia de la prova. La política
de preus serà la que aquest proveïdor estableixi. La organització de la prova se’n desentén de qualsevol afer
relacionat amb el seu lloguer o adquisició.
Circuits
Templers i Hospitalers:
1r Run: (1r rellevista) 5 km en circuït
1r BTT: (2n rellevista - PQ 5 al PQ 30) 40 km per l’Horta de Lleida, amb sortida i arribada al Castell de
Gardeny.
2r Run: (3r rellevista) 5 km en circuit invers
Frarets:
1r Run: (1r rellevista) 2,5 km en circuït
1r BTT: (2n rellevista - PQ 5 al PQ 30) 20 km per l’Horta de Lleida, amb sortida i arribada al Castell de
Gardeny.
2r Run: (3r rellevista) 2,5 km en circuït
Paers:
Ruta linial de 10 km ~, amb sortida i arribada al Castell Templer de Gardeny.

Kit oficial Decathlon (en data 11-08-2022 – actualització constant).
· Bossa
· Samarreta tècnica
· 2 Begudes isotòniques pre i post prova
· Barretes d’energia
· Obsequis de col·laboradors
· Polsera descompte Fi de festa
· Dorsals
Premis.
Segons reglament de la FCT les proves puntuables per a la Lliga de Clubs de Duatló i Triatló 2022 hauran
de repartir premis en metàl·lic.
En el cas de la Duatló Templers Trail - Decathlon 2022, en volum d’inscrits, i a raó d’un 20% del preu
d’inscripció pel cap-baix, sempre què s’hagués igualat o superat el volum previst d’inscrits, l’import total dels
premis per categoria a repartir serà de 2300 €, i es distribuiran de la següent forma entre els tres primers
equips Templers i Hospitalers, masculí i femení o mixtes que ocupin el pòdium. En cas de no arribar al volum
mínim d’inscrits, el valor total i quantia dels premis, s’ajustarà proporcionalment.
Templers:
a) 1r classificat: 300€ + Cistella de fato amb pernil + Val de regal de productes Decathlon de 50€ + trofeu
b) 2n classificat: 240€ + Paletilla de pernil + Val de regal de productes Decathlon de 50€ + trofeu
c) 3r classificat: 120€ + Val de regal de productes Decathlon de 50€ + trofeu
Hospitalers:
a) 1r classificat: 150€ + Cistella de fato amb pernil + Val de regal de productes Decathlon de 20€ + trofeu
b) 2n classificat: 120€ + Paletilla de pernil + Val de regal de productes Decathlon de 20€ + trofeu
c) 3r classificat: 60€ + Val de regal de productes Decathlon de 20€ + trofeu
Accèssits (Templers i Hospitalers):
a) Millor Marca: 50€
b) Al millor Relleu realitzat amb valor i esportivitat: 50€
c) Al respecte pel medi ambient: 50€
d) Primer i Primera de Lleida: 50€
*els accèssits no són acumulables.
Frarets:
a) 1r classificat: Cistella de fato amb pernil + Val de regal de productes Decathlon de 20€
b) 2n classificat: Paletilla de pernil + Val de regal de productes Decathlon de 20€
c) 3r classificat: Val de regal de productes Decathlon de 20€
(*): S’entendrà què correspon a una unitat de regal per cada component de l’equip.
*S’entendrà per masculí i/o femení, indistintament, aquells equips en què la totalitat dels components siguin del
gènere respectiu. S’entendrà per equip mixte, indistintament, aquells equips en què un o dos de la totalitat dels
components siguin del gènere contrari.

Templers, Hospitalers i Frarets:
Trofeu per als tres primers equips masculí, femení i/o mixte i en els Frarets als tres primers per subcategoria
aleví, infantil i cadet.
Regal de cortesia dels patrocinadors i Sorteig de material esportiu i cultural entre tots els altres participants
(aprox. 2.000€).
Les categories son excloents, i un mateix corredor no podrà ser premiat en dues categories a la
vegada.
Els premis es lliuraran el mateix dia de la Cursa a la zona del pòdium una vegada finalitzada la prova. Abans
d’iniciar el procés de repartiments de premis, es contactarà als corredors què hagin guanyat preceptivament,
a sotmetre’s a una prova anti-dopatge, en cas de negatiu serà apte i es procedirà al repartiment, en cas de
positiu se l’hi considerarà exclòs de competició imposant-se-li llur sanció, en que se l’hi podran reclamar els
costos de la prova anti-dopatge entre altres supòsits indicats en el reglament intern de la FCT.
Retirada del dorsal, xip i bossa del corredor/a:
La recollida del Dorsal i Bossa del corredor/a i del caminador/a es farà fins el dijous 20 d’octubre a la
Botiga Decathlon de Lleida en horari comercial, entre les franges horàries de 09h a 16h, preferiblement.
El Xip es recollirà el mateix dia de la prova a la capella del Castell Templer de Gardeny fins una hora
abans de l’inici de la prova.
El fet de no retirar el dorsal i la bossa en els dies i horaris establerts significa renunciar-hi.
No es pot participar a la Caminada i/o a la Cursa o Prova sense Dorsal, Xip ni Samarreta oficial. El fet de dur
la Samarreta oficial garanteix reconèixer al corredor/a o caminant, i ésser subjecte als termes de
l’assegurança en cas de prendre mal.
Es obligatori l’ús del xip de cronometratge en la Cursa (no en la caminada). Si no es disposa un xip en
propietat se n’haurà d’adquirir un de lloguer amb ITER5. Aquest xip és d’ús personal i intransferible i s’ha de
retornar al finalitzar la prova. Si no es retorna, es perd el dret de reemborsament de la fiança.
Fins el 15 de setembre es pot triar la mida de la samarreta. A partir d’aquesta data es podrà escollir la talla el
dia de l’assignació / recollida del dorsal i serà per ordre de retirada del dorsal fins que s’esgotin les talles. NO
es podran fer canvis.
En el cas de NO participar de la PROVA en qualssevol de les seves variants i categories, no es retornaran
els diners ni de la inscripció, ni de la samarreta oficial ni del lloguer del XIP en cap cas. Una vegada adquirit
el tiquet d’inscripció i validada aquesta per l’assignació del dorsal, té dret al reemborsament parcial del
conjunt dels diners de la inscripció per equip, fins a 14 dies naturals, comptant des del dia que va fer la
inscripció. Aquests s’abonaran al compte del titular de l’equip que va realitzar l’abonament. Passats els 14
dies naturals, no es retornaran els diners en cap cas.
En cas d’inclemències del temps o força major
En cas d’inclemències del temps o causa de força major aliena a la organització de la prova, la Organització
proposarà un dia alternatiu per a la realització de la prova o, en cas de no haver-ne disponibilitat, el
descompte del 50% en l’abonament de la prova del 2023.
Assistència mèdica
L’Organització comptarà amb un servei d’ambulància i sanitaris en el punt d’arribada i sortida de la
prova.
Servei tècnic BTT i RUN
L’Organització comptarà amb un servei tècnic per a bicicletes ubicat al Castell de Gardeny i a la tenda

Decathlon Lleida. Els corredors també disposaran d’un servei nutricionista i quiromassatgista per abans i
després de la prova.
Desqualificacions i abandonaments
a) L’Organització està en plenes facultats per a retirar durant la prova:
b) Qualsevol corredor/a i/o caminador/a que presenti mal estat físic.
c) Al corredor/a que es tregui la samarreta oficial en qualsevol moment.
d) Al corredor/a que no tingui el dorsal i/o xip i no el porti visible.
e) Al corredor/a i/o caminador/a que no realitzi el recorregut complert.
f) Al corredor/a i/o caminador/a que manifesti un comportament no esportiu.
g) De qualsevol manera podrà ser desqualificada la persona que falsifiqui o intenti falsificar el dorsal,
corri amb el nom d’un altre corredor/a i/o caminador/a o es detecti el consum d’alteradors del
metabolisme no autoritzats per facultatiu competent.
h) Per prescripció facultativa dels metges, jutges federatius i servei d’ordre de la prova.
i) Tots aquells corredors/es i/o caminadors/es que vulguin abandonar la Cursa o Caminada per
qualsevol motiu, només ho hauran de fer i notificar als punts d’avituallament.
Responsabilitat i Drets d’imatge
L’Organització no es farà responsable dels danys que poguessin causar o es poguessin cursar:
a) Els participants a la prova, per imprudències o negligències dels mateixos.
b) De la mateixa manera, el participant declara estar en condicions físiques òptimes per a la realització
de la prova i ho fa sota la seva responsabilitat, eximint a la Organització de la mateixa.
c) Els menors de 14 anys participaran sota la responsabilitat d’un adult què els podrà acompanyar, a
discreció personal, en cada cas. L’Organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en
exclusivitat, així com el dret en l’explotació de les imatges, fotografies i vídeos de la prova.
d) Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’Organització.
e) L’Organització es reserva el dret de realitzar l’enregistrament sonor o d’imatges durant el
desenvolupament de l’activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació
vigent en matèria de drets d’imatge i de protecció a la intimitat de les persones.
f) No obstant això, l’Organització no es fa responsable de l’enregistrament sonor o d’imatges per part
de terceres persones i de la difusió què poguessin fer aquests des de plataformes socials no
controlades per la organització.
Acceptació
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna
situació no reflectida en el mateix, restarà al que decideixi la Organització. La Inscripció dels participants a la
Duatló Templers Trail – Decathlon 2022 i/o a la Caminada, implica haver llegit i entès el reglament i signat
el compromís lliurat el dia de recollida de dorsals, del qual, se’ls facilitarà una còpia.
Nota important: En la prova amb bicicleta, només es podrà participar amb una de muntanya (BTT) de
tracció mecànica amb impuls manual (no elèctrica) i sense variacions (roda blanda amb càmera d’aire o
succedànies amb idèntic sistema).
Els 2 a 4 components de cada equip hauran de dur la mateixa equipació o samarreta de la prova
necessàriament, i els dorsals en un lloc ben visible per anunciar per megafonia als relleus. Els rellevistes
aniran provistos d’un testimoni manual o electrònic, que haurà de ser agafat pel company corresponent per
que aquest pugui sortir i continuar la prova.

Serveis addicionals i altres per a no corredors o pre / post-competició:
Els serveis addicionals s’han de contractar preferentment el dia de realitzar la inscripció. La política
de devolucions del servei és la mateixa que la de la prova.
Guarda-roba: gratuït per corredors (1 prenda). Per utilitzar aquest servei es suggereix fer el
lliurament de qualsevol peça dins la bossa de corredor oficial. No s’acceptaran prendes personals
que no estiguin inserides en les bosses oficials de la prova o de Decathlon.
Preu segona prenda i successives: 3€/prenda (Inclou bossa oficial).
Preu custòdia estris personals: 5€/estri
Preu custòdia bicicletes: 20€/bicicleta (divendres nit, dissabte tot el dia fins a les 19h).
Preu custòdia minyons: 50€ (4 hores).
Preu públic observador –no voluntaris- (no participa de la prova, però sí hi és dins la zona): 1€ amb
entrada. S’hauran d’acreditar (fins les 21:00 h).
Preu concert + After-Hour: 80€. Els participants a la duatló tindran desc. del 50% per a l’entrada a
l’after-hour (després del concert).
Preu consumicions al Concert 0,0: 3€; isotòniques 4€; aigua natural 2€; espirituoses mida 1,5cl. base
5€ (les begudes ensucrades per combinar van a part).
Preu aparcament vigilat concert: 20€/entrada. (L’acreditació d’aparcament caduca al sortir el vehicle
de la zona autoritzada. Les places no es reserven en cap cas).
*(els preus poden sofrir variacions).
Tots els impostos què dels ingressos de la prova, serveis addicionals i repartiment de premis que per la
prova corresponguin, tributaran si escau, a través de l’Agència Catalana de Tributs amb caràcter
d’exclusivitat.
Protocol Covid-19
L’Organització es regirà en tot moment amb les mesures Covid-19 marcades en llur moment pel Govern,
però preveient les aglomeracions i, en els moments anteriors i posteriors a la prova, o quan els esportistes
estiguin aturats, es recomanarà per megafonia i bis-à-bis, la col·locació preventiva de la mascareta oficial de
la Duatló Templers Trail – Decathlon 2022, o bé, una d’homologació sanitària FPP1 o FPP2 a discreció
dels/les usuaris.

