
Valores para organização

Ano 2019 
Taxa de Organização 

Clubes com Escola de 

Triatlo

Taxa de Organização 

Clubes sem Escola de 

Triatlo

Prémios 

monetários

Ofertas a todos os 

atletas
Televisão Classificações

Federados 

(desde)

Não Federados 

(desde)

Fora de prazo 

(acresce)

Os valores poderão não ser iguais em todas as regiões. Em amarelo Alterado para 2019

Os valores aplicáveis a municípios são ponderados caso a caso.

Para provas que contem para Campeonato ou circuito regional a organizar por clubes sem Escola de Triatlo (incluem provas para todas as idades):
Valor fixo 300€:

         Inclui serviço de Delegado Técnico e 2 árbitros residentes na região;

         Inclui publicação do evento e resultados no site da FTP;

         Inclui serviço de inserção do evento na PIRPED (para comparticipação do estado nos custos de policiamento);

         Inclui serviço de colocação de placas de identificação de clubes e atletas na área de transição;

         Inclui empréstimo opcional dos seguintes materiais com transporte a assegurar pelo organizador:

100 dorsais

3 bandeiras amarelas

4 placas de Área de transição

100 cestos

200m rede plástica de 1m

20 cones

50 estacas

6 garrafões com brita 8kg para fundear boias em piscinas

Placas de pódio

Abraçadeiras

Suportes de bicicleta

Acresce 50€ por árbitro para além do 2º.

Acresce seguro de 2,5€ por atleta não federado;

Valores de serviços extra:

Processamento de inscrições – 150€

Elaboração de resultados com tempo final – 150€

Provas a contar para Campeonatos ou Circuitos 

Regionais 16 e + anos

Taxa Inscrição ProvaResponsabilidade do Organizador

Por ordem de chegada 

manual

300€ (Deleg Técnico + 2 

pessoas + materiais)

COM prova do Circuito 

Jovem: 0€ (Deleg Técnico 

+ 2 pessoas + materiais)                               

SEM prova do Circuito 

Jovem: 300€ (Deleg 

Técnico + 2 pessoas + 

materiais)

Opcional Lembranças Opcional 7,5 € 10 € 10 €



Para provas que contem para Campeonato ou circuito regional a organizar por clubes com Escola de Triatlo (incluem provas para todas as idades):
Isenção do valor fixo 300€:

         Inclui serviço de Delegado Técnico e 2 árbitros residentes na região;

         Inclui publicação do evento e resultados no site da FTP;

         Inclui serviço de inserção do evento na PIRPED (para comparticipação do estado nos custos de policiamento);

         Inclui serviço de colocação de placas de identificação de clubes e atletas na área de transição;

         Inclui empréstimo opcional dos seguintes materiais com transporte a assegurar pelo organizador:

100 dorsais

3 bandeiras amarelas

4 placas de Área de transição

100 cestos

200m rede plástica de 1m

20 cones

50 estacas

6 garrafões com brita 8kg para fundear boias em piscinas

Placas de pódio

Abraçadeiras

Suportes de bicicleta

Acresce 50€ por árbitro para além do 2º.

Acresce seguro de 2,5€ por atleta não federado;

Valores de serviços extra:

Processamento de inscrições – 150€

Elaboração de resultados com tempo final – 150€


