REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL
EM AGE GROUPS
Artigo 1.º
Objecto
1) O presente Diploma regulamenta as condições de participação de atletas em provas
internacionais de Age Groups.
2) As particularidades de cada uma das provas serão objecto de regulamentação específica,
de acordo com as regras estabelecidas pela Internation Triathlon Union (ITU), European
Triathlon Union (ETU) e pelo Organizador Local.

Artigo 2.º
Âmbito
A participação em Age Groups oferece a todos os atletas Portugueses a oportunidade única de
competir a nível internacional em Triatlo, Duatlo e Aquatlo.
Ao fazer parte da equipa, poderá orgulhar-se de representar Portugal e desfrutar da
experiência de participar num Campeonato do Mundo ITU ou Campeonato da Europa ETU.

Artigo 3.º
Eligibilidade
1) Para ser qualificado como Age Group e participar em competições internacionais, deverá
ser titular de uma licença válida na Federação de Triatlo de Portugal (FTP). Esta licença é
reconhecida internacionalmente pela ITU e ETU.
2) Deverá ainda ser residente legal em Portugal ou ser cidadão Português.

Artigo 4.º
Regras e Regulamentos
Todas as competições ITU e ETU são regidas pelas regras e regulamentos da ITU,
nomeadamente os referentes aos equipamentos.
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Artigo 5.º
Qualificação
A qualificação deverá ser garantida através de uma das provas de qualificação, definidas e
anunciadas em conformidade com a prova internacional em questão.
O número de vagas disponíveis por escalão etário (Age Group) é definido pela ITU, ETU ou
organizador da prova, sendo tipicamente na ordem dos 20 atletas por escalão e por
género.
Caso existam vagas não preenchidas, os atletas poderão candidatar-se devendo para tal
manifestar o seu interesse à FTP.
Todos os atletas deverão, inicialmente dentro dos prazos anunciados para cada
competição, manifestar a sua intenção de participação à FTP, através do preenchimento de
formulário próprio (disponibilizado no site). Posteriormente deverá proceder à liquidação
das taxas de inscrição e outras que sejam aplicáveis.
As inscrições serão efectuadas através da FTP, salvo indicação em contrário.
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Artigo 6.º
Equipamentos
É obrigatória a utilização do equipamento oficial de Portugal durante a competição.
O desenho e cor do equipamento serão mantidos por um período de quatro anos, 2013 a
2016.
Cada atleta terá obrigatoriamente que adquirir o equipamento de competição válido para o
quadriénio 2012-2016, ou o kit FTP Age Group composto pelo equipamento de competição
e de representação. Adicionalmente, os atletas terão a possibilidade de aquisição de peças
extra ou de substituição, caso assim o desejem. O custo de cada item será divulgado na
data atrás indicada.
A composição do kit FTP Age Group, bem como o custo do mesmo, serão anunciados até
15 de Fevereiro de cada época desportiva.

Artigo 7.º
Custos de participação
1) Todos os atletas, para representar Portugal em Age Groups, ficam obrigados ao
pagamento da taxa de inscrição da respectiva prova (definida pela ITU, ETU ou
Organizador Local).
2) As inscrições e respectivos pagamentos são efectuados através da Federação de Triatlo de
Portugal.
3) Adicionalmente a FTP poderá disponibilizar pacotes opcionais de serviços, numa base
prova-a-prova. Neste tipo de serviços incluem-se voo, hotel, transfers, etc. Qualquer que
seja a opção escolhida pelo atleta, o custo da deslocação é assegurado pelo atleta.

Artigo 8.º
Vantagens
Adicionalmente ao suporte administrativo, no que às inscrições diz respeito, os atletas
beneficiam ainda de vantagens ao nível de:
1) Comunicação
Os atletas participantes em cada competição internacional receberão actualizações
periódicas por e-mail, com informação relevante do evento. Nalguns eventos, existirá
ainda um boletim mensal que será enviado para os membros da equipa.
2) Networking
Uma das principais mais-valias ao participar numa competição internacional são os amigos
e conhecimentos que se fazem. Muitos atletas fazem desta actividade a principal
prioridade, partilhando treinos, reconhecimentos, refeições, etc…durante os dias que
antecedem e precedem a competição. Tem ainda a possibilidade de conhecer atletas de
todo o mundo.
3) Equipamentos
Acesso ao equipamento de representação nacional a um preço vantajoso.
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