Triatló Alginet
FILOSOFIA

El club Triatló Alginet va ser fundat al 2012 amb la finalitat de fer aplegar aquest
esport a tothom que estigués interessat en començar a practicar-lo i no sabera cap on
pegar.
Encara que es tracta d’un club popular on cadascú defineix els límits on vol aplegar,
també és un club creat per a participar i fomentar l’esport, al mateix tems de coneixer
gent amb la que compartir experiencies i entrenaments.
Volem que tots els nostres companys participen en els entrenaments, les
competicions i como no en aquells events que s’organitzen per part del club. Pensem
que participant en totes les activitats és com es crea el vertader sentit de
companyerisme i per tant de club.
ANIMA T!!! Triatló Alginet
Ho passarem genial!
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És un esport dur, on es pateix molt, i és per això que vivim grans experiències, fem
grans amics i gaudim com a xiquets. A més, formant part d’un col.lectiu de gent, ens
beneficiem dels avantatges que açò suposa, com ara:
- Descomptes en preus federatius (som un club federat).
- Descomptes en els equipatges esportius.
- Recolzament i assessorament per part dels companys.
- Entrenador de natació I triatló (opcional)
- Companyerisme, noves amistats, noves experiencies, autoconeixement personal,
superar els teus llimits, en fi #TriatlóAlginet mes que un club!

Distancies Triatló

Nombre
Triatlón
infantil

Natación

200 - 500 m 5-15 km

Super sprint 250 a 500 m
Sprint
Short
Olímpico
Media
distancia
Larga
distancia
Ironman

Ciclismo

750 m
900 m
1.500 m
(0.94 mi)
1.900 a
3.000 m
1.000 a
4.000 m
3.8 km
(2.4 mi)

6,5 a 13
km
20 km
40 km
40 km
(25.0 mi)

Carrera a
pie

1-5 km

Notas

Las distancias varían por las edades de los
participantes.

1,7 a 3,5 km Regulada por la ITU.1
5 km
10 km
10 km
(6.25 mi)

Regulada por la ITU.1

También conocida como distancia Olímpica o
international distance. Regulada por la ITU.1
También llamada middle distance o "medio
80 a 90 km 20 a 21 km<
ironman" o Ironman 70.3. Regulada por la ITU.1
100 a 200
10 a 42,2 km Regulada por la ITU.1
km
180 km
42.195 km También conocida como Ironman 140.6. La
(112 mi) (26.2 mi)
distancia recorrida a pie es la del Maratón.
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INSCRIU-TE

Per a formar part del club caldrà fer l’ ingrés de la quota anual, que podrá fer en una
o dos
transferencies, al compte bancari del club (Caixa Rural d’Alginet
ES1631792375712720008255) i enviar les dades personals i el justificant de pagament al mail del club
(triatloalginet@hotmail.es).
Dades personals: Nom, Cognom, Adreça, DNI, Tlf I numero bancari per a possibles rebuts del
club.
Ser membre del club dona dret a beneficiar-se de les ajudes que el club té pactades en qüestió d
instal.lacions, federació, equipaments, etc. Les quotes que s’agignen ténen validesa per a tot l’any
natural, és a dir, fins desembre del 2019.
Una vegada formalitzat el tràmit I finalitzat el pagament integre de la quota, s’inclourà al soci
en el canal de comunicació del club (whatsApp) que gastem per a quedar i estar en contacte i podrà
assistir a tots els entrenaments de grup.
NOTA: En el cas d’abonar la cuota en 2 transferencies del 50% de la quota,
s’inclourà al soci al finalitzar l’abonament total de la cuota.

Cuotes:

100euros reduida ( Descompte de 35€ en la llicencia, antics socis )
150euros no reduida ( Descompte de 35€ en la llicencia, antics socis )
Accés a Cuotes reduides per a la temporada 2019.

Proves mínimes en 2018 per a l'accés a la quota reduida
2019:
+ 2 combinades ( Disiciplines esportives, que estiguen reconegudes per la Federació
Triatló Espanyola )
+ 2 sencilles ( Ciclisme, running, natació )
+ Participar en tots els events del club i sino es pot assistir preguem que es pose un substitut.
Formes de pago:

Dos fraccions del 50% de la quota: 1a Decrembre 2018 - 2a Febrer 2019.
Descomptes a les cuotes:

* Per a als membres del club que hagen cumplit els 2 objectius en 2018:
- Quota 100€. La quota inlcueix:
+ Descompte de 35€ per a la llicencia (se li reudirà la cuota del club amb 20€ el moment que la
llicencia estiga activa a nom del Club TriatlóAlginet)
+ En el cas que es faja una reposició global de roba serigrafíada amb els sponsors se li reposará
gratuitament.
+ passe anual a la piscina per poder entrenar.
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+ asistencia sopar Nadal.
+ accés al ranking
+ quedades de germanor patrocinades pel club
+ roba excepcional que es faja eixa temporada
+ descompte en productes msfarma ( Farmacia Miñana o msfarma.es )
+ accés a proves subencionades pel club.
+ preus reduits d'equipacions per a integrants del club.
* Per a membres del club que no hagen aconseguit els 2 objectius de 2017:
- Quota 150€. La quota inlcueix:
+ Descompte de 35€ en la llicencia (se li reduirà la cuota del club amb 35€ el moment que la
llicencia estiga activa a nom del club).
+ En el cas que es faja una reposició global de roba serigrafíada amb els sponsors se li reposará
gratuitament.
+ passe anual a la piscina per poder entrenar.
+ asistencia sopar Nadal
+ acces al ranking
+ quedades de germanor patrocinades pel club
+ roba excepcional que es faja eixa temporada
+ descompte del 10% msfarma ( Farmacia Miñana o msfarma.es )
+ accés a proves subencionades pel club.
+ preus reduits d'equipacions per a integrants del club.Triatló Alginet
* Membres Nous:
Quota que paguen: 150€ ( Els descompte en llicencia a partir del 2on any ). Roba de serie que
proporciona el club a noves incorporaciones:
- trimono
- gorro natació
- camiseta runner
- maillot estiu ciclisme
El resto de roba podrán disposar d'ella a preus reduits per a integrants del club (en
el cas que siga possible):
- maillot llarg ciclisme
- pantaloneta runner
- culotes ciclisme
- polo verd / polo blanc
- banyador
- xaleco
- accesoris
A mes la quota integra:
- passe anual a la piscina
- asistencia sopar Nadal
- acces al ranking
- quedades de germanor patrocinades pel club
- roba excepcional que es faja eixa temporada
- descompte del 10% msfarma ( Farmacia Miñana o msfarma.es )
- accés a proves subencionades en part pel club.
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Equipacions Triatló Alginet:
Qualsevol membre del club podrà disposar de l’equipació a preus reduits per a integrants, en el
cas que siga possible:
- maillot llarg ciclisme
- pantaloneta runner
- culotes ciclisme
- polo verd / polo blanc
- banyador
- xaleco
- accesorios
- Reposicions de roba de serie.

RANKING INTERN TRIATLÓ ALGINET
Tots els membres participaràn en el ranking intern del club en funció de les proves realitzades,
independentment del resultat aconseguit, podent aconseguir importants descomptes i premis a final de
temporada.
La manera de puntuar està directament relacionada amb la distància de les proves. Per tal de
puntuar, caldrà:
- Participar.
- Finalitzar.
- Enviar al club una notificació amb la participació.
- Vestir amb l’equipació oficial que proporciona el club.
A més:
* Per poder accedir al ranking es requereix que els nostres socis participen als events que organitza el
club i en cas de no poder asistir es prega que posen un sustitut, en cas contrari la Junta Directiva es
reserva el dret de poder anular punts al ranking. El club es cosa de tots els socis i els events deuen
implicar-nos a tots.
* Per tal de poder «organitzar-se» el club proporcionarà un calendari a principi d’any vía amb la
proposta de dates, les quals anirà confirmant.Triatló Alginet

Per a poder accedir al Ranking Triatló Alginet.
+ Les inscripcions es deuen realitzar a mom del Club Triatló Alginet.
+ L'equipació deu ser la proporcionada pel club.
+ Participació activa als events que organitza el club en favor de millorar les prestacions
dels seus membres.
Nota: Per poder garantir la image del club, la seva unitat I que sigam sent atraient als
patrocinadors com creiem necessari el cumpliment d’aquestos punts. La Junta pot anul.lar
punts en cas de no acomplir els punts exposats anteriorment.
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Puntuació Ranking Triatló Alginet
Triatló i duatló:
UM 180 Punts
IM 100 Punts
LD 75 Punts
MD 60 Punts
Olimpic 35 Punts
Short 28 Punts
Sprint 18 Punts
Super Sprint 10 Punts
Campionat Europeu + 6 punts
Campionat Espanya + 5 punts
Campionat Autonómic + 3 punts
Lliga clubs completa + 5 punts
Ranking du/tri completa + 3 punts
Estar federat + 3 punts
Runner:
+ 43K 12 punts
22K a 43K 7 punts
- 22K 5 punts
Ciclisme:
+ 180Km 12 punts
100Km a 180Km 7 punts
- 100Km 5 punts
Natació:
+ 5.000m. 12 punts
2.000m. A 5.000 7 punts
0 a 2.000m. 5 punts

