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AZORES ISLANDS TRIATHLON 

- 10ª edição - 

17 DE NOVEMBRO DE 2019 

Open Triatlo Sprint 

REGULAMENTO 

ORGANIZAÇÃO 

1. O 10.º Azores Islands Triathlon é uma organização conjunta do Clube Açoriano de Todo o Terreno e 

Turismo e da Federação de Triatlo de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada e 

do Governo dos Açores.  

2. É constituído pela prova do Open Triatlo na distância Sprint, destinado a todos aqueles que pretendam 

experimentar a modalidade na sua vertente individual ou por estafetas, que decorre no dia 17 de 

Novembro, domingo, de acordo com o seguinte programa horário: 

Sábado: 16 de Novembro de 2019 

16h00 às 18h00 Treino de natação – Piscina do Pesqueiro 

16H00 às 18h00 Secretariado – Pavilhão do Mar 

Domingo: 17 de Novembro de 2019 

08h00 às 08h30 Secretariado – Pavilhão do Mar 

08h00 às 09h00 Check In Verificação técnica e colocação do material no Parque de Transição (PT) 
 - Obrigatoriamente todos os atletas terão de se apresentar devidamente equipados 

09h00 Hora limite de permanência de atletas no PT 

09h00 Briefing - Tentorium 

09h30 Início do Open de Triatlo Sprint 

09h30 Início da prova individual Natação  

10h00 Início da prova individual Corrida  

11h00 Início da prova individual Ciclismo 

12h30 HORA LIMITE PARA TERMINAREM TODAS AS PROVAS 

13h00 Convívio e entrega de prémios. 
- os horários poderão ser sujeitos a alterações 
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3. Para além da prova Open Triatlo Sprint, realizam-se provas individuais por modalidade de Natação, 

Ciclismo e Corrida que, embora estejam no âmbito do evento, decorrem à margem da Federação de 

Triatlo de Portugal. 

 

LOCAIS 

4. O 10.º Azores Islands Triathlon decorre em Ponta Delgada com início e final nas Portas do Mar, sendo 

os principais locais a identificar os seguintes: 

ÁREAS DE PROVA LOCAL 

SECRETARIADO  Gabinete de coordenação do Pavilhão do Mar 

PARTIDAS Piscina Pesqueiro / zona Tentorium** / Av. Marginal* 

PARQUE DE TRANSIÇÃO Rampa Tentorium  

METAS Portas do Mar – zona Tentorium / Avenida Marginal* 

BALNEÁRIOS Piscina do Pesqueiro (para WC e Banhos) 

                         * - Prova Ciclismo Individual ** - Prova Corrida Individual 

INSCRIÇÕES 

5. A participação no 10.º Azores Islands Triathlon é aberta a todos os interessados, de acordo com os 

seguintes requisitos: 

Provas Distância Admissão 

Open Triatlo Sprint Todos os atletas nascidos até 2003 inclusive 

Prova individual Natação 1,5 Km Todos os atletas nascidos até 2003 inclusive 

Prova individual Ciclismo 20 Km Todos os atletas nascidos até 2003 inclusive 

Prova individual Corrida 10 Km Todos os atletas nascidos até 2003 inclusive 

 

6. As inscrições na prova devem ser efetuadas através no site oficial www.azoresislandstriathlon.pt, até 

às 23h59 do dia 13 de novembro (quarta-feira). 

Os valores de inscrição são os constantes no quadro em baixo:  

PROVA 
DISTÂNCIA 

Triatlo 

PREÇO DE INSCRIÇÃO 

FEDERADOS 
NÃO FEDERADOS 

INDIVIDUAL* ESTAFETA** 

Triatlo Sprint 0,75/20/5Km  12.5€ 15€ 

 
 
 

30€ 

Prova 
Individual 
Natação 

1,5 Km  ----- 10€   

Prova 
Individual 
Ciclismo 

20 Km  ----- 10€   
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Prova 
Individual 

Corrida 
10 Km  ----- 10€   

*o valor de inscrição inclui o aluguer de dorsal, seguro de acidentes pessoais, prémio finisher e t-shirt. 

**o valor de inscrição é respeitante ao conjunto de elementos da equipa de estafeta: 2 ou 3 elementos; se forem de 3 

elementos, cada um efetua um dos 3 segmentos da prova; se forem 2 elementos, um dos elementos efetua 2 segmentos. 
 

7. O pagamento de registos de inscrição efetuados dentro do prazo (13 novembro) poderá ser liquidado 

até às 23h59 do dia 14 de novembro (quinta-feira).  

 

8. As formas de pagamento das inscrições na prova são as indicadas no site da prova. 

 

9. Para efeitos de participação, só serão consideradas as inscrições pagas, que constem da lista de 

inscritos.  

 

10. A inscrição na prova contempla: 

o Participação e classificação na prova inscrita 

o Touca para a natação 

o Aluguer de Dorsal (a devolver no final da prova, após o Check-Out, no Secretariado) 

o Abastecimento no Parque de Transição 

o Seguro de acidentes pessoais 

o T-Shirt 

o Prémio Finisher 

o Pasta Party final 

 

ESTAFETAS :  

11. A participação na vertente estafetas é apenas exclusiva para atletas não federados. 

12. Cada equipa deverá ser composta por 2 ou 3 elementos, os quais se distribuirão para cumprir os 3 

segmentos da prova na sua totalidade, contando para a classificação aquele que concluir a prova. Não 

haverá distinção de géneros, podendo as equipas de estafetas ser exclusivamente masculina, feminina 

ou mista.  

13. Todos os atletas que participem na vertente estafetas devem respeitar a zona de transmissão de 

testemunho, indicada pela equipa de arbitragem, sob pena de desqualificação. 

 

PROVA INDIVIDUAL NATAÇÃO: 

14. Prova de Natação em águas abertas com 1500 m (4 voltas de 375m); 

15. Partida em simultâneo com a Prova de Triatlo Sprint.  

 

PROVA INDIVIDUAL CICLISMO: 
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16. Prova de ciclismo em sistema de contrarrelógio, num percurso de 20 km (3 voltas de 6,5Km); 

17. Os atletas partem com uma separação de 1 minuto entre si, partindo por ordem de inscrição (o atleta 

a inscrever-se mais tarde será o primeiro a partir); 

18. O primeiro atleta parte às 11h00, sendo que todos os atletas têm de estar no local de partida (ver 

esboço) às 10h30; 

19. Sendo uma prova de contrarrelógio, os atletas têm de respeitar as regras indicadas no ponto Regras 

Responsabilidade Geral deste regulamento, nomeadamente no que concerne à proibição de “andar na 

roda”. 

 

PROVA INDIVIDUAL CORRIDA: 

20. Prova de corrida num percurso de 10 km (4 voltas de 2.5Km); 

21. A partida da prova às 10h30 na zona de meta. 

 

ESCALÕES ETÁRIOS (DISTÂNCIAS)  

22. A participação no 10.º Azores Islands Triathlon é efetuada com base nos escalões etários definidos 

neste Regulamento, de acordo com o ano de nascimento dos atletas.  

 

 

 

 

 

Classificação por equipas na prova individual 

Haverá uma classificação por equipas na prova individual na qual se apuram os melhores 3 atletas da 

classificação geral (masculina e feminina). A classificação será definida pelo menor valor do somatório dos 3 

atletas.  

Em caso de empate a equipa com o melhor classificado individualmente vence.  

 

Prova Individual natação 

Escalão único 1500m (4 voltas) 

Prova Individual Ciclismo 

Escalão único 20000m (3 voltas) 

Prova Individual Corrida 

Escalão único 10000m (4 voltas) 
 

Prova Individual Aberta Sprint 

- 34 anos (nascidos de 1985 a 2003) 
 
35 a 44 anos (nascidos de 1984 a 1975) 
 
+ 45 anos (nascidos em 1974 ou antes) 

Natação                      750m (2 voltas) 
 
Ciclismo                       20000m (3 voltas) 

 
Corrida                          5000m (2 voltas) 
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DESCRIÇÃO DOS PERCURSOS 

23. A prova terá os seguintes percursos: 

Prova Aberta Distância Sprint 

Segmento Descrição 

Natação Na zona de banhos do Pesqueiro e num percurso triangular de 2 voltas. 

Ciclismo Percurso de 3 voltas. 

Corrida 
Percurso de 2 voltas na Marginal de Ponta Delgada, em piso misto de calçada e 
asfalto e, predominantemente, plano ou com pouca inclinação. 

 

Provas por Modalidades 

Segmento Descrição 

Natação Zona de banhos do Pesqueiro e num percurso triangular - 4 voltas. 

Ciclismo Percurso circular entre Forno da Cal e o Forte de São Brás - 3 voltas. 

Corrida Percurso circular entre Tentorium e Estação de tratamento de água - 4 voltas 

 

ABASTECIMENTOS 

24. O 10.º Azores Islands Triathlon irá contemplar abastecimento na zona de transição. 

 

25. O abastecimento será colocado no início e retorno da corrida junto ao Parque te Transição. Será 

constituído por água e fruta.  

REGRAS RESPONSABILIDADE GERAL 

26. São adoptadas as regras em vigor no Regulamento Técnico da Federação de Triatlo de Portugal, sendo 

da responsabilidade dos atletas conhecer e respeitar o mesmo, bem como cumprir as instruções dos 

árbitros e responsáveis da prova. 

27. A participação na prova tem que estar obrigatoriamente coberta pelo seguro desportivo previsto na 

Lei (Acidentes Pessoais). 

Segmento Regras 

Natação 

- Cada atleta é responsável pelo cumprimento/conhecimento do respectivo percurso e nº 
de voltas, previamente anunciados. 
- Todos os meios de propulsão ou aspiração artificiais estão interditos.  
- Os atletas terão, obrigatoriamente, de utilizar touca, no percurso de natação, até ao 
Parque de Transição.  
- O uso de fato isotérmico será permitido, caso a temperatura da água seja inferior a 22º.  

Ciclismo 
- O percurso de ciclismo será vedado ao trânsito com raras exceções para situações de 
emergência ou serviços; 
- É permitido “andar na roda” na prova Open Triatlo Sprint. 



Regulamento  10.º AZORES ISLANDS TRIATHLON 

 

  
 

 

 

- É interdito “andar na roda” na Prova Individual Ciclismo 

- É obrigatório o uso de capacete rígido afivelado em toda a extensão do percurso, até à 
colocação da bicicleta no suporte; 
- É obrigatório o uso de dorsal colocado nas costas e em local bem visível; 
- Cada concorrente é responsável pelo cumprimento (conhecimento) do respectivo 
percurso, nomeadamente no cumprimento do número de voltas previamente anunciadas; 
- Cada concorrente é responsável pela sua bicicleta, não sendo possível receber qualquer 
tipo de ajuda exterior para a sua reparação; 
- Os atletas obrigam-se a respeitar as regras de trânsito e as indicações dadas pelos 
agentes de segurança. 

Corrida 

- É obrigatório o uso de Peitoral, colocado em zona frontal, bem visível; 
- Cada concorrente é responsável pelo cumprimento (conhecimento) do respectivo 
percurso, nomeadamente no cumprimento do número de voltas previamente anunciadas; 
- É proibido o acompanhamento dos atletas por parte de qualquer outra pessoa que não 
esteja em competição e por parte de qualquer veículo, autorizado ou não pela 
organização. 

Ver regulamentos em vigor em: http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/ 

 

CLASSIFICAÇÕES 

28. O 10.º Azores Islands Triathlon irá publicar as seguintes classificações: 

Prova Classificações 

Open Triatlo Sprint 

- Classificação individual absoluta por género 
- Classificação individual por escalões etários e género 
- Classificação por equipas (prova individual) 
- Classificação absoluta de estafetas 

Natação - Classificação individual por género 

Ciclismo - Classificação individual por género 

Corrida - Classificação individual por género 

 

PROTESTOS 

29. Podem ser efetuados protestos por todos os agentes desportivos diretamente envolvidos. 

Devem ser presentes ao Árbitro Chefe de Equipa até 15 minutos após a publicação dos Resultados 

Oficiais Provisórios. 

Os protestos são efetuados por escrito e entregues, acompanhados de uma taxa de 25 €, ao Árbitro 

Chefe de Equipa ou ao Delegado Técnico à prova, que o receberá anotando-lhe a hora de recepção.  

A taxa será devolvida se o protesto for decidido favoravelmente. 

 

JURI DE APELO 

30. Será constituído por três individualidades a anunciar no secretariado. 

http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/
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PRÉMIOS 

31. Serão atribuídos troféus individuais de acordo com os quadros abaixo, para cada uma das provas. 

 

Open Triatlo Sprint 

Absolutos 
Masculinos Femininos 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 

 

Escalões Etários Masculinos Femininos 
Menos de 34 anos (nascidos de 1985 a 2003) 1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 
35 a 44 anos (nascidos de 1984 a 1975) 1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 
Mais de 45 anos (nascidos após 1974) 1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 
Classificação por equipas 1ª 2ª 3ª 
Estafetas 1ª 2ª 3ª 

 

Provas por Modalidades 

Natação 
Masculinos Femininos 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 

Ciclismo 
Masculinos Femininos 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 

Corrida 
Masculinos Femininos 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 

 

32. Na atribuição dos prémios é obrigatória a presença dos atletas. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

33. Da aptidão física dos atletas serão responsáveis os clubes, as entidades que os inscrevem ou o próprio 

atleta, não cabendo à Organização responsabilidades por quaisquer acidentes que se venham a 

verificar antes, durante e depois da prova, sendo tomadas providências para uma assistência eficaz 

durante o desenrolar da mesma. 

34. O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização colocados ao longo 

dos percursos de prova. 

35. Estão previstas zonas de controlo de passagem dos atletas, sendo desclassificados aqueles que não 

cumpram a totalidade dos percursos da prova. 

36. O controlo antidoping será efetuado nos escritórios do Pavilhão do Mar. 
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37. No final da prova, os atletas poderão tomar banho nos balneários da zona do Pesqueiro. 

38. Cada atleta é responsável pelos dados que constam da sua inscrição, caso se verifique que os 

elementos do atleta estejam errados a organização não se responsabiliza e o atleta, entrando em 

incumprimento, pode ser desqualificado antes ou depois da prova, e o valor da inscrição não será 

reembolsado. 

 

VIAGEM E ALOJAMENTO 
 
39. Estão acordados pacotes de alojamento e/ou rent a car para a participação no 10.º Azores Islands 

Triathlon. 

Para reserva e informações deverá contatar através do email catttacores@gmail.com. 

 

CASOS OMISSOS 

40. Os casos omissos à Regulamentação da Federação de Triatlo de Portugal serão resolvidos pelo 

Delegado Técnico à prova. 

mailto:catttacores@gmail.com

