
Guia De l'Atleta



ÍNDEX DE CONTINGUTS

0 BENVINGUTS: AUTORITATS D'ANDORRA I EUROPE
TRIATHLON

INFORMACIÓ GENERAL

VENUE

1.1 Introduccció

Organització de l'esdeveniment

Federació Nacional d'acollida

Contactes principals

Programa de l'esdeveniment

Com arribar-hi

Instal·lacions

Control de dopatge

Servei mèdic

Assegurança

Servei Mecànic i Assistència Esquí

Race Office

SERVEI D'ALLOTJAMENT

1

2

3

4 SERVEI DE TRANSFER

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

5 INFORMACIÓ SOBRE LA COMPETICIÓ

5.1 Ceremònia d'apertura

Briefings

Reglament de competició

5.2

5.3



Estàndards dels uniformes del Europe Triathlon

Lloc de competició

Terreny de joc. Distància i recorreguts, mapes and temps de tall

Excepció a la regla

Avituallaments

Condicions meteorològiques

Resultats

Protestes i apel·lacions

Xips de cronometratge

Bag-drop

Lost & Found

Zona d'arribada

Cerimònia de lliurament de premis

5.4

5.5

5.6

5.7

5.9

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

6 REGISTRE

6.1

6.2

Race Pack de l'atleta

Renúncia

7

8

7.1

PREMI EN DINERS

Elite Homes i Dones

ACREDITACIONS

9 INFORMACIÓ ÚTIL

10 VOLUNTARIS/TÈCNICS OFICIALS

Normativa dels equips de relleus5.8

5.10



0 BENVINGUTS

0.1 Conselleria de Presidència, Economia i Empresa

Per tercer any consecutiu, Andorra i Sant Julià de Lòria tornen a acollir uns Winter Triathlon, el
28 i 29 de gener. Amb aquesta nova edició, el  Principat d'Andorra  es consolida com un
referent mundial, reforçant el posicionant del país com a destí privilegiat per acollir
esdeveniments d'impacte global en l'àmbit dels esports de resistència. Agraïm especialment
l’Europe Triathlon Union per escollir el nostre país com a lloc per disputar una competició
internacional en aquesta edició el campionat d'Europa, ens quins comptarem també amb un
campionat de França i una Categoria Open per competidors de fora d'Europa i no federats. 

Més enllà de tenir novament l'oportunitat d'organitzar aquest esdeveniment, tindrem l'ocasió
que ens visitin els esportistes, els membres de les diferents delegacions i els acompanyants,
que descobriran el nostre territori per primera vegada o que hi tornaran. Tots ells tindran
l'oportunitat de descobrir un espai natural privilegiat i un país que ha estat escollit per
nombroses empreses i entitats vinculades al món de l'esport per establir-se i dur a termes les
seves activitats i negocis. Juntament amb les instal·lacions que ofereix el país, la
relació publicoprivada consolidada a través de l'Andorra Esports Clúster o el nostre
compromís per impulsar la innovació tecnològica en l'esport, mitjançant l'acord amb el
Global Sports Innovation Center de Microsoft, fan d'Andorra una destinació molt atractiva per
aquestes empreses. Fruit d'aquesta aposta i d'aquest model d'èxit que es consolida any rere
any, el sector de l'esport representa actualment un 8% del nostre PIB. Així doncs,
l'Andorra Multisport Festival, presentat per Ironman® , és una oportunitat única per promoure
la interacció entre practicants, empreses i amants dels esports en general al voltant d'un
esdeveniment d'impacte mundial. 

La passada edició, amb les proves de cursa de muntanya, de bicicleta, tant de carretera com
de muntanya, un Ironman 70.3 qualificat del més dur del món en mitjana distància i el
campionat mundial de triatló d'hivern, Andorra va ser per uns dies, l'epicentre mundial dels
esports de resistència en muntanya. Pel 2023, esperem amb més ganes encara l'inici
d'aquesta edició amb la prova del campionat d’Europa, per assolir novament un èxit
organitzatiu i de participació. 

Finalment, em queda agrair la feina feta tant per l'organització com dels voluntaris perquè
aquesta nova edició sigui tot un èxit. 

 
Jordi Gallardo Fernàndez  
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0.2 Cònsol Major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria

La parròquia de Sant Julià de Lòria va tancar l'any 2022 amb el reconeixement com a Ciutat
Europea de l'Esport per a una ciutat de menys de 25.000 habitants. El 2023 comença amb la
celebració d'una prova esportiva internacional que és una de les causes que explica aquesta
distinció atorgada per la Federació Europea de Capitals i Ciutats de l'Esport (ACES Europa).

Efectivament, el Campionat d'hivern de triatló d'Andorra, que enguany arriba a la tercera edició,
és una de les nombroses citacions esportives de primer nivell que se celebren a la nostra
parròquia que és per si mateix un referent en l'organització d'esdeveniments esportius de tots
els nivells.

De fet, un dels nostres objectius és dinamitzar el nostre municipi organitzant altres activitats
relacionades amb l'esport i el benestar. D'aquesta manera, la tardor passada vam iniciar un
cicle de conferències dirigides a persones que han estat esportistes d'alt nivell o relacionades
amb aquest món, com l'alpinista Edurne Pasaban o l'ex waterpolista Pedro García Aguado.

L'escenari de prova tornarà a ser el centre d'activitats a l'aire lliure Naturland, que en l'últim any
ha incorporat noves ofertes tant en cotes 1.600 com en 2.000 metres i fins i tot un petit hotel
d'alçada 2.000. I en l'àmbit econòmic, comportarà una injecció de vitalitat, perquè la nostra
intenció és que tota la gent que vingui ompli els nostres carrers.

El passat mes de novembre, el nostre Centre cultural es va veure afectat per un incendi, i hem
fet un esforç extra per donar resposta a tota la logística que exigeix una prova d'alt nivell com
aquest campionat. Però estem preparats per viure superant totes les adversitats i, en aquest
tema, es resoldrà completament.

Per acabar, només vull desitjar molta sort a tots els participants de la competició i donar les
gràcies per l'esforç de tots els que fan possible que això torni a ser una realitat.

Josep Majoral Obiols
Cònsol Major de Sant Julià de Lòria



0.3 President de Europe Triathlon

És un gran plaer donar la benvinguda a tots els atletes que durant aquest cap de setmana
correran aquí, a Andorra, pel Campionat d'Europa de triatló d'hivern 2023. 
És el primer Campionat d'Europa de la temporada i és una gran ocasió per a tots els atletes,
elits i Age Groupers, per guanyar medalles pel seu País.

Un agraïment especial al comitè organitzador que, després dels Campions del Món de l'any
passat, es va presentar a l'Europeu.

Assistirem a un gran cap de setmana de competicions.

Ens veiem a la neu!

Renato Bertrand
President de Europe Triathlon

0 BENVINGUTS





1 INFORMACIÓ GENERAL

1.1 Introducció

La Guia dels atletes té com a objectiu informar els atletes i els directors d'equip sobre tots els
procediments relacionats amb l'esdeveniment. El LOC ha fet tot el possible per garantir que
la informació sigui correcta i actualitzada. No obstant això, es recomana als directors d'equips
que comprovin la informació actualitzada i els canvis d'última hora a les pàgines web Europe
Triathlon i FETRI.

1.2 Organització de l'esdeveniment

Esdeveniment: Campionat d'Europa de Triatló d'hivern 2023.
Data: 28-29 de gener de 2023.
Comitè d'organització local: The Ironman Group.
Correu electrònic: info@andorrawintertriathlon.com
Pàgina web: https://www.andorrawintertriathlon.com/
Mapa amb punts d'interès: clic aquí

1.3 Federació Nacional d'acollida

Federació nacional: Federació Andorrana de Triatló. 
Website: https://federacioandorranatriatlo.com/

1.4 Contactes principals

Delegat Tècnic de Europe Triathlon: Aldo Badosa
Delegat Tècnic Adjunt Europe Triathlon: Agueda Soria
Delegat mèdic Europe Triathlon:  Luis Coira
Local Event Manager: Manuel Alcaine
Director de cursa: Gerard Riart 
Serveis a l'atleta: info@andorrawintertriathlon.com

https://www.andorrawintertriathlon.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qxVreoOoOnNl9qydRiMt5MmlR7d5_1c&usp=sharing
https://federacioandorranatriatlo.com/
mailto:pattilauralberta@gmail.com
mailto:info@andorrawintertriathlon.com
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INFORMACIÓ GENERAL
Programa de l'esdeveniment

Aquest és un calendari prospectiu. L'horari i els dies es poden modificar per les condicions meteorològiques.

START END ACTIVITAT LLOC

FRIDAY 27 / 01

10:45 11:30 Elite/U23, Juniors, Para - Acreditation Pick Up Antigua Casa Comunal, Sant Julià

13:00 15:00 Elite/U23, Juniors, Para - Familiarization (Mandatory attendance) Naturland Cota 2000

16:00 19:00 AG Registration/Race Pack Distribution - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN Antigua Casa Comunal, Sant Julià

17:00 18:00 Opening Ceremony Plaça de la Germandat 

18:15 18:45 Athlete Briefing - Elite/U23 + Mixed Relay - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

18:45 19:00 Race Pack Distribution - Elite/U23 - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

19:00 19:30 Athlete Briefing - Juniors/Para + MR Juniors - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

19:30 20:00 Race Pack Distribution - Juniors/Para + MR Juniors - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

SATURDAY 28 / 01

07:30 15:00 Bike Mechanic Centre / Ski assistance Naturland Cota 2000

07:30 08:30 Athlete Lounge check-in - Elite/U23 Men & Women - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

08:00 08:45 Transition Area check-in - Elite/U23 Men & Women - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

08:50  Elite/U23 Men line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:00  Start Elite/U23 Men Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:01  Elite/U23 Women line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:05  Start Elite/U23 Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:15  Flowers Ceremony Elite/U23 Men & Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:15 12:15 Athlete Lounge check-in - Juniors/Para - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:45 12:30 Check-out Elite/U23 Men & Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:45 12:45 Transition Area check-in - Juniors/Para - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

12:50  Juniors/Para line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:00  Start Junior Men Winter Triahtlon ECH Naturland Cota 2000

13:05  Start Junior Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:10  Start Para Race Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

14:30  Flowers Ceremony Junior/Para Men & Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

14:45 15:30 Check-out Juniors/Para Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

15:00 18:00 Age-Group Registration/Race Pack Distribution - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

15:30 16:30 Age-Group - Familiarization Naturland Cota 2000

17:00  Award Ceremony Elite/U23/Junior/Para Plaça de la Germandat 

18:00 18:30 Age-Group Athlete Briefing - Triathlon ECH RECORDED/ONLINE

18:45 19:00 2x2 Mixed Team composition by coaches and race pack distribution to coaches Antigua Casa Comunal, Sant Julià



SUNDAY 29 / 01

07:30 15:00 Bike Mechanic Centre / Ski assistance Naturland Cota 2000

07:30 16:30 AG Bag Drop Area open Naturland Cota 2000

08:00 08:45 Transition Area check-in - Age Group  - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:00  Start Age-Group Men - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+18 - 69) Naturland Cota 2000

09:01  Start Age-Group Men - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+70) Naturland Cota 2000

09:10  Start Age-Group Women - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+18 - 69) Naturland Cota 2000

09:11  Start Age-Group Women - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+70) Naturland Cota 2000

12:00 12:30 2x2 Mixed Relay: Team Modifications by Coaches Naturland. Athlete Lounge

12:30 13:30 Athlete Lounge check-in - Mixed Relay Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:00 13:30 Age-Group Transition Check-out Naturland Cota 2000

13:00 13:45 Transition Area check-in - Mixed Relay - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:50  Mixed Relay line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

14:00  Start Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Elite Naturland Cota 2000

14:05  Start Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Juniors Naturland Cota 2000

15:45 16:15 Elite/U23/Junior mixed relay Transition Check-out Naturland Cota 2000

15:45  Award Ceremony 2x2 Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Elite Naturland Cota 2000

16:00  Award Ceremony 2x2 Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Juniors Naturland Cota 2000

17:00  Award Ceremony Age-Group Plaça de la Germandat 
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2 VENUE

2.1 Com arribar-hi?

Degut a la ubicació única d'Andorra al cor dels Pirineus, totes les opcions per creuar la
frontera i arribar a terres andorranes passen per la carretera. Si prefereixes venir amb cotxe
pel teu compte, has de saber que, des d'Espanya, pots aconseguir-ho per l'N-145 (sud
d'Andorra) i, des de França, per l'N-22 (est del Principat). Al nostre país trobaràs agències de
lloguer de vehicles per ajudar-te a organitzar millor el teu viatge.

 En cotxe

Francia:
 Paris: 862 km 
 Bordeaux: 427 km 
 Toulouse: 185 km 
 Perpignan: 163 km 
 Foix: 100 km 

Espanya:
 Madrid: 613 km 
 Bilbao: 601 km 
 Valencia: 496 km 
 Zaragoza: 300 km 
 Girona: 271 km 
 Barcelona: 208 km 
 Tarragona: 198 km 
 Lleida: 185 km 

El tren és una bona opció de transport per a aquells que vénen de ciutats llunyanes. L'estació
de tren més propera es troba a França, a l'Hospitalet-Près-l'Andorre, i es troba a uns 11
quilòmetres (7,8 milles) per carretera de la frontera. Aquesta estació rep trens d'altres grans
ciutats franceses, especialment del sud del país, com ara Tolosa. Per als que vénen d'Espanya,
una solució interessant és l'estació de Lleida-Pirineus, on arriben els trens d'alta velocitat
(AVE), principalment Madrid-Puerta d'Atocha i Barcelona-Sants. Les ciutats amb l'accés
ferroviari més proper al país tenen un servei directe d'autobús a Andorra.

En tren
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Francia:

 Matabiau station (Toulouse). 
 Ospitalet (Ospitalet) .

Espanya:
  Sants Station (Barcelona).
 Lleida Pyrenees Station (Lleida). 

El Principat no té aeroport propi, però a prop hi ha els aeroports internacionals més
importants: Aeroport d'Andorra-La Seu a La Seu d'Urgell (Espanya), Aeroport de Blanhac a
Tolosa (França), Aeroport del Prat a Barcelona (Espanya), Aeroport de Girona (Espanya) i
Aeroport d'Alguaire a Lleida (Espanya). Excepte a Girona, des d'aquests aeroports hi ha un
servei diari d'autobús directe a Andorra i la durada dels trajectes oscil·la entre les tres i les
quatre hores.

En avió

Les connexions d'autobús des de les principals estacions catalanes es concentren
principalment a Barcelona, Tarragona i Lleida. En el cas de França, l'estació d'autobusos de
Tolosa té servei regular a Andorra.

En bus

Espanya:
Barcelona:

 Barcelona Est. Nord-Ponts – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS).
 Barcelona Est. Nord-Túnel del Cadí – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS) .
 Barcelona Airport (T1/T2) – Andorra la Vella (NOVATEL) .
Barcelona Airport (T1/T2) – Barcelona Est. Sants-Andorra la Vella (AUTOCARS
NADAL) .
Barcelona Est. Nord – Solsona – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS).

Lleida:
 Lleida Est. bus – Lleida RENFE – Escaldes-Engordany (MONTMANTELL).
 Lleida Est. de BUS – Lleida RENFE – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS).

Tarragona:
 Hospitalet de l'Infant-Andorra la Vella (TRAVEL MONTMANTELL).
 Reus –Andorra la Vella (LA HISPANO IGUALADINA).

Tui:
 Tui-Escaldes-Engordany – Pas de la Casa (CAMINO BUS).



2 VENUE
Francia:

Ospitalet:
 Ospitalet-Andorra la Vella (LA HISPANO ANDORRANA).
 Toulouse SNCF- Toulouse Airport - Andorra la Vella (NOVATEL).

Portugal:
Valdevez Arches:

 Arcos de Valdevez- Valença – Escaldes-Engordany (CAMINO BUS). 
 Arcos de Valdevez – V.P. de Ancora – El Pas de la Casa (ANDORRAN INTERURBAN
COOPERATIVE).

Directbus és la manera més fàcil d'anar i des de l'aeroport de Barcelona o les terminals
d'Andorra als Campionats d'hivern d'Andorra, amb una excel·lent puntuació de satisfacció del
client.Aquesta és la línia regular d'autobús que connecta Andorra, Barcelona i l'aeroport del
Prat més vegades al dia de la manera més ràpida, còmoda i segura.

Directbus: Actualment, Directbus ofereix als seus clients un ampli horari amb 20 freqüències
fixes diàries de 06:15h a 3:45h amb parades a l'Aeroport ElPrat (T1 i T2) - Barcelona (Estació
de Sants) i al centre d'Andorra la Vella (C). / Dr. Vilanova, 1).
 
Assegureu-vos d'organitzar el vostre transport amb antelació. Trieu la ruta amb cura, ja
que els canvis d'última hora solen ser difícils.

Recomanem reservar amb antelació per evitar decepcions.
 
RESERVA AQUÍ
Per a serveis de grup i privats, envieu un correu electrònic a dvalle@julia.net
*Si us plau, després de completar, assegureu-vos d'incloure la casella de selecció amb l'opció
que inclou el transport de la bicicleta.

Transfer de l'aeroport de Barcelona a Andorra

2.2 Instal·lacions

Les instal·lacions, inclòs la sala d'esportistes (per a tots als atletes) es troben a NATURLAND
Cota 2000.

https://www.andorradirectbus.es/en
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2.3 Control de dopatge

Designar un representant de la vostra elecció perquè us acompanyi al control de dopatge.
Demanar els serveis d'un intèrpret per si no teniu un bon domini de l'anglès (si cal).
Sol·licitar informació addicional sobre el procediment de control de dopatge.
Sol·licitar un retard en la presentació a l'estació de control de dopatge per motius vàlids.
(Aquests motius poden ser per rebre l'atenció mèdica necessària, trobar un representant
o complir amb un compromís amb els mitjans de comunicació, però heu de tenir el
consentiment de l'oficial de control de dopatge o acompanyant i tenir-ne plena visió).
Sol·licitar les modificacions necessàries si teniu una discapacitat.

El control del dopatge es durà a terme d'acord amb les disposicions de l'Agència Mundial de
Triatló/Agència Mundial Antidopatge (WADA) i els encarregats de tot el procés seran
l'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD).
 
Política antidopatge
 
Les regles antidopatge, com les regles de competició, són normes esportives que regeixen les
condicions en què es practica l'esport. Els atletes i altres persones implicades en
l'esdeveniment accepten aquestes regles com a condició prèvia per competir. Tots els atletes
estaran subjectes a proves de competició per part del World Triathlon, la Federació Nacional
d'atletes, les organitzacions antidopatge o qualsevol altra organització que promogui
esdeveniments de triatló.
 
****Tots els atletes han d'assegurar-se de portar la seva identificació oficial (identitat
amb fotografia)** 
 
Podeu trobar més informació sobre les normes antidopatge AQUÍ.
 
Si ets seleccionat per al control de dopatge, algú s'acostarà a tu per notificar-te. És possible
que se us demani que aneu al control de dopatge fins i tot abans de la cursa, per exemple,
després de recollir el vostre paquet d'inscripció o quan registreu la bicicleta a l'àrea de
transició. L'acompanyant i/o l'agent de control de dopatge us explicaran el procediment, però
heu de ser conscients que teniu certs drets i responsabilitats.

Tens dret a:

 

https://triathlon.org/anti-doping
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Anotar qualsevol dubte sobre el procés de control de dopatge al formulari de control
de dopatge.
Sol·licitar que s'analitzi la part "B" de la vostra mostra per confirmar un resultat positiu.
Una audiència justa en compliment del Codi Mundial Antidopatge.

Coneixer i complir el Codi Mundial Antidopatge i les Normes Antidopatge Mundial del
Triatló.
Tenir en compte quines substàncies no estan permeses i estan incloses a la Llista de
Prohibicions.
Complir amb els requisits per a les exempcions d'ús terapèutic (AUT). Una AUT us
permet prendre una substància inclosa a la Llista de prohibicions si aquesta és l'única
opció disponible i compliu requisits específics. Hi ha normes estrictes que regeixen les
AUT, així que és millor comprovar-les abans de l'esdeveniment. Com a esportista del
grup d'edat, podeu sol·licitar una AUT retroactiva, però no està garantida, de manera
que és possible que vulgueu sol·licitar-ne una com a molt tard 30 dies abans de la cursa.
Reportar a l'estació de control de dopatge immediatament o dins la franja horària
requerida especificada per l'esperó de control de dopatge.
Controlar la vostra mostra fins que quedi segellada al kit de recollida de mostres.
Assegurar-vos que el kit de recollida de mostres segellat estigui segur i identificat.
Assegurar-vos que tota la documentació sigui exacta.

Les teves responsabilitats inclouen: 

 

Heu de portar amb vosaltres un DNI/passaport amb fotografia quan procediu al
dopatgeEstació de control. També és una bona idea assegurar-se que tens accés al número
de telèfon del teu director de la Federació Nacional perquè puguis fer-li saber que has estat
seleccionat per al control de dopatge.

Si teniu preguntes sobre els procediments antidopatge, visiteu l'Estand Antidopatge del
Triatló Mundial a l'Expo on els nostres voluntaris aclariran els vostres dubtes i respondran
les vostres preguntes. També podeu consultar la secció Antidopatge per grups d'edat
www.triathlon.org

Hi ha disponible unes preguntes i respostes per grups d'edat antidopatge:
https://www.triathlon.org/multimedia/video/age_group_anti_doping_qa1

http://www.triathlon.org/
https://www.triathlon.org/multimedia/video/age_group_anti_doping_qa1
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2.4 Medical Service

Els primers auxilis, els serveis mèdics d'urgència i dues ambulàncies estaran disponibles
durant les hores de competició per a qualsevol persona que necessiti assistència mèdica.
Durant les carreres, hi haurà dues motos de neu per a poder fer una primera assistència i fer
el transport a la carpa mèdica. S'instal·larà una carpa mèdica en la zona de recuperació, al
costat de la línia de meta. En cas de ser hospitalitzat l'hospital principal de la competició serà
Nostra Senyora de Meritxell.

Nostra Senyora de Meritxell 
Carrer dels Escalls, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra 
24,6 km from the NATURLAND Cota 2000 
Tel: +376 871 000 
https://goo.gl/maps/R6U1X7RmxGFqpzKJ8

Si està prenent medicaments amb recepta inclosos en la Llista de Prohibicions de l'Agència
Mundial Antidopatge (MESTRESSA), asseguri's d'haver rebut una Autorització d'Ús Terapèutic
de la seva Agència Nacional Antidopatge i porti una còpia.

Medicaments

2.5 Assegurança

Qualsevol accident ocorregut abans, durant i després de qualsevol competició. 
Qualsevol malaltia que un atleta pugui sofrir durant el viatge a una competició o
esdeveniment. 
La responsabilitat de l'atleta durant la competició.

La competició compta amb una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i danys materials
que es produeixin en el marc de l'organització de l'esdeveniment. 
 
Tots els atletes que competeixin en una prova del Triatló Mundial hauran de disposar d'un
segur personal avalat per la seva Federació Nacional. Aquesta assegurança cobrirà:
 

1.
2.

3.

Amb la seva inscripció en l'esdeveniment, la Federació Nacional garanteix la cobertura de
l'assegurança per a tots els atletes.

https://www.google.com/search?ei=JyxCYIGZOb-k1fAPzu2fwAk&q=nostra+senyora+de+meritxell+hospital&oq=nostra+senyora+de+meritxell+hospital&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgIIAFCBC1jEGWC7G2gBcAJ4AIAB3wGIAfENkgEFMC45LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjByJGym5nvAhU_UhUIHc72B5gQ4dUDCA0&uact=5
https://goo.gl/maps/R6U1X7RmxGFqpzKJ8


2 VENUE

2.6 Servei Mecànic i Assistència Esquí

Dissabte 28 de gener: de 7.30 a 15.00 hores. 
Diumenge 29 de gener - de 7h30 a 15h00.

Per a un servei adequat, el lloguer de bicicletes de muntanya i l'esquí de fons han de reservar-
se amb antelació, no durant els dies de l'esdeveniment.

Segueixi els següents contactes: 
- Per a lloguer de bicicletes i assistència: Pic Negre web@picnegre.com
- Per a lloguer d'esquís de fons amb assistència: Pic Negre web@picnegre.com
 
Els mecànics de bicicletes i l'assistència per a esquiar estaran disponibles a la sala d'atletes
(núm. 13 en el mapa de la seu - Naturland Cota 2000):
 

A més, hi haurà una zona de reparació autoservei amb eines en el Bike Course.

2.7 Race Office

 Oficina LOC - en Sant Julià de Loria, en l'Antiga Casa Comú Sant Julià.
 Oficina de Europe Triathlon en Naturland Cota 2000.
 Oficina de Europe Triathlon en Sant Julia de Lorià, en l'Antiga Casa Comú Sant Julià.

Hi haurà 3 oficines:

1.
2.
3.

https://www.picnegre.com/
mailto:web@picnegre.com
https://www.picnegre.com/
mailto:web@picnegre.com
https://goo.gl/maps/ugGuSsW6ti7Rs5RQ8


3 SERVEI D'ALLOTJAMENT

Official Hotel 
Hotel Magic Andorra **** 

Av. Doctor Mitjavila, 3-9., Andorra la Vella – Andorra 
Web Oficial: magicandorrahotel.com 

 
Contacte per a informació sobre reserves i grups

Email: booking@hotansa.ad 
Telèfon: +376 875 500 

4 SERVEI DE TRANSFER

No hi ha transport oficial per a NATURLAND Cota 2000. Es recomana que tots
els atletes vagin en el seu propi transport. 
 
Tots els atletes podran aparcar en NATURLAND Cota 2000. Per als equips
Elit/Júniors combinats, hi ha dos llocs d'estacionament disponibles per a cada
Federació Nacional en NATURLAND Cota 2000.

https://www.magicandorrahotel.com/
https://www.magicandorrahotel.com/
mailto:booking@hotansa.ad
mailto:booking@hotansa.ad
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5.1 Ceremònia d'apertura

La cerimònia d'obertura tindrà lloc en la Plaça de la Germandat, Sant Julià de Lòria. Andorra. 
 
Començarà a les 17:*00h del divendres 27.

5.2 Briefings

Div 27 Gen 2023 - 18:15 CET - Elite/U23 + Mixed Relay - ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA

Div 27 Gen 2023 - 19:00 CET - Juniors/Para + MR Juniors - ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA

Dis 28 Gen 2023 - 18:00 CET - Age-Group Briefing.

European Triathlon Winter Championships 

Ubicació:   Antigua Casa Comunal, Sant Julià

Ubicació:  Antigua Casa Comunal, Sant Julià

GRAVAT - www.triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings

Després de les sessions informatives, pot trobar l'enregistrament i la presentació aquí: 
 www.triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings

5.3 Reglament de competició

Els Campionats d'Europa de Triatló d'Hivern de 2023 a Andorra seguiran les últimes normes
de competició publicades per World Triathlon. 
 
Les característiques de la MTB han de complir amb la normativa MTB de l'UCI. Les bicicletes
de ciclocròs o gravel no estan permeses.

https://goo.gl/maps/NbTxJsoDQrh6YcoB6
https://protect-us.mimecast.com/s/IFWQC0RAEEtGoNL8fD1LdG?domain=triathlon.org
https://protect-us.mimecast.com/s/IFWQC0RAEEtGoNL8fD1LdG?domain=triathlon.org
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5.4

5.5

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ

Estàndards dels uniformes del Europe Triathlon

Per a competir en esdeveniments de Europe Triathlon, els atletes han de complir les normes
d'uniformes  de Europe Triathlon. Si us plau, consulti amb la seva Federació Nacional.

Lloc de competició

https://triathlon.org/about/downloads/category/uniform_rules
https://triathlon.org/about/downloads/category/uniform_rules
https://triathlon.org/about/downloads/category/uniform_rules
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5.6 Field of Play (FOP). Distàncies i recorreguts, mapes. 

Elite and U23 competiran en les distàncies standard (x2)

Run: 6,6km 
Bike: 12km 
Ski: 12,4km 

Els atletes completaran cada disciplina dues vegades: 
RUN-BIKE-SKI-RUN-BIKE-SKI 

 
Les distàncies totals del recorregut són: 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Circuit Run:  
 3 voltes + zona de transició x atleta (x2) 
 Distància per volta: 1.100m 

Circuit Bike:  
 2 voltes + zona de transició x atleta (x2) 
Distància per volta: 3.000m 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Circuit Ski:  
 2 voltes + zona de transició x atleta (x2) 
 Distància per volta: 3.100m 

Flux de transició

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Age groups competiran en les distàncies Standard.

Run: 5.6km 
Bike: 12,8km 
Ski: 9,3km 

AGE GROUP:
Els atletes completaran cada disciplina una vegada.
 
Les distàncies totals del recorregut són: 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ

Seguint la decisió del Comitè Tècnic de World Triathlon s'ha aprovat una excepció al
reglament per als atletes del grup d'edat de 70+. Completaran una distància més
curta durant la carrera. Les noves distàncies són:

RUN: 3 voltes, distància total 4,2 k (en lloc de 4 voltes, 5,6k).
BIKE: 2 voltes, distància total 6,4 k (en lloc de 4 voltes, 12,8k).
SKI: 2 voltes, distància total 6,2 k (en lloc de 3 voltes, 9,3k).

La sortida per als atletes del grup d'edat 70+ es donarà 1 min després de la sortida dels
atletes de grup d'edat.
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Circuit Bike:  
 4 voltes + zona de transició x atleta. 
Distància per volta: 3.200m 

Circuit Run:  
 4 voltes + zona de transició x atleta
Distància per volta: 1.400m 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Circuit Ski:  
 3 voltes + zona de transició x atleta. 
 Distància per volta: 3.100m 

Flux de transició

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Elite/U23 Mixed relays (2x2) competiran en les distàncies super 
sprint.

Run: 4,4km 
Bike: 8,8km 
Ski: 8,8km 

Cada atleta, un home i una dona, completarà cada
disciplina dues vegades (2x2) en el següent ordre: 

HOME-DONA-HOME-DONA.
 
Les distàncies totals del recorregut són: 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
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Circuit Run:  
1 volta +zona de transició – 1.100m (2x2) 
Distància per volta: 1.100m 

Circuit Bike:  
1 volta + zona de transició - 2.200m (2x2) 
Distància per volta: 2.200m 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Circuit Ski:  
2 voltes + zona de transició x atleta – 2.200m (2x2) 
Distància per volta: 1.100m 

Flux de transició

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Juniors sprint (x2) and Para competiran en les distàncies Sprint.  

Run: 4,4km 
Bike: 6km 
Ski: 6,2km 

El format de competició permetrà als atletes
completar cada disciplina dues vegades.

RUN-BIKE-SKI-RUN-BIKE-SKI 
 

Les distàncies totals del recorregut són: 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
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Circuit Run:  
2 voltes +  zona de transició x atleta – 2.200m (x2) 
Distància per volta: 1.100m 

Circuit Bike:  
1 volta + zona de transició x atleta – 3.000m (x2) 
Distància per volta: 3.000m 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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Circuit Ski:  
1 volta +  zona de transició x atleta – 3.100m (x2) 
Distància per volta: 3.100m 

Flux de transició

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ



5.7 Excepció a la regla

5
INFORMACIÓ SOBRE LA 
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Seguint la decisió del Comitè Tècnic de World Triathlon s'ha aprovat una excepció al
reglament per als atletes del grup d'edat de 70+. Completaran una distància més
curta durant la carrera. Les noves distàncies són:

RUN: 3 voltes, distància total 4,2 k (en lloc de 4 voltes, 5,6k).
BIKE: 2 voltes, distància total 6,4 k (en lloc de 4 voltes, 12,8k).
SKI: 2 voltes, distància total 6,2 k (en lloc de 3 voltes, 9,3k).

La sortida per als atletes del grup d'edat 70+ es donarà 1 min després de la sortida dels
atletes de grup d'edat.



5

5.8 Normativa dels equips de relleus

Un equip es compon de 2 atletes. 1 home i 1 dona, competiran en el següent ordre: home,
dona, home, dona. Cadascun d'ells realitzarà un triatló d'hivern sprint complet. 
 
Els entrenadors han d'anunciar la composició de l'equip el dissabte 28 de gener entre les
18.40-19.00 en l'Antiga Casa Comú Sant Julià. Hi ha una altra oportunitat per a fer canvis el
diumenge 29 de 12.00 a 12:30h en el Athlete Lounge de Naturland Cota 2000.

5.9 Avituallaments

Ampolles d'aigua

En els avituallaments, tots els atletes trobaran: 
 
Avituallaments en carrera:

Ampolles d'aigua
Begudes calentes
Fruites
Xocolates 
Sandvitxos

Avituallaments finals: 

5.10 Condicions meteorològiques

A Andorra, el mes de gener es caracteritza per una important nevada a principis de mes. Les
temperatures mitjanes oscil·len entre -6 i 1 graus.

5.11 Resultats

Els resultats no oficials es publicaran en directe en Andorra Winter Triathlon 
 
Els resultats oficials es publicaran en el lloc web oficial de *Europe *Triathlon una vegada
signats pel Jutge Principal: https://europe.triathlon.org/events/results/

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ

https://www.andorrawintertriathlon.com/
https://www.andorrawintertriathlon.com/
https://europe.triathlon.org/events/results/


5.12 Protestes i apel·lacions

Se seguiran els procediments estàndard d'acord amb el reglament de competicions del
Europe Triahtlon.

5.13 Xips de cronometratge

Quant a les categories Elit, Sub23, Júnior i Paratriatló, rebran un xip de cronometratge al
mateix temps que rebin el dorsal en la Athlete's Lounge el dia de la carrera. 
 
Els atletes rebran el xip de cronometratge abans del check-in en la transició. Quan
competeixin hauran de portar-ho en el turmell esquerre. Una vegada finalitzada la
competició, els atletes hauran de retornar el xip per a abandonar la zona de meta. L'atleta
haurà d'abonar 50 EUR per la pèrdua del xip de cronometratge.

5.14 Bag-drop

El servei de guarda-roba estarà disponible en l'Elit Athlete Lounge per als atletes de triatló,
Elit/U23/Júnior/Per a, i AG. Abans de la competició, els atletes poden anar al Athlete Lounge
a deixar les seves bosses i recollir-les després de la competició.

5

5.15 Lost & Found

Els objectes perduts es col·locaran en l'oficina del LOC, en Naturland Cota 2000.

5.16 Zona d'arribada

El xip de cronometratge ha de ser retirat per l'atleta i dipositat en un contenidor especial
després de la línia de meta.
Els atletes han d'evitar tombar-se o asseure's en la zona de meta (excepte els atletes amb
problemes de salut).

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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5.17 Cerimònia de lliurament de premis

Dissabte, Gener 28 des de les 11h15 

Dissabte, Gener 28 des de les 11h15

Dissabte, Gener 28 des de les 14h15  

Dissabte, Gener 28 des de les17h

Diumenge, Gener 29 des de les 15:45

Diumenge, Gener 29 des de les 16:00

Diumenge, Gener 29 des de les 17:00

Cerimònia de flors Elite/U23 Women Winter Triathlon WCH - Naturland Cota 2000 

Cerimònia de flors Elite/U23 Men Winter Triathlon WCH - Naturland Cota 2000 

Cerimònia de flors Juniors / Para - Naturland Cota 2000 

Cerimònia de lliurament de premis Elite/U23/ Junior / Para - Plaça de la Germandat, Sant Julia
de Loria 

 
Cerimònia de lliurament de premis 2x2 Mixed Relay Winter Triathlon WCH – Elite – Naturland
Cota 2000 

Cerimònia de lliurament de premis 2x2 Mixed Relay Winter Triathlon WCH – Juniors –
Naturland Cota 2000 

 
Cerimònia de lliurament de premis Age-Group – Plaça de la Germandat, Sant Julia de Loria 

INFORMACIÓ SOBRE LA 
COMPETICIÓ
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6.1

En la setmana de carrera, els Elit/U23, Júniors, i Per a, rebran el pack de carrera el divendres
després del brífing (assistència obligatòria). Els AG rebran el pack de carrera en l'Antiga Casa
Comunal, en l'horari establert.

Els Elit/U23, Júniors, i Per a, hauran d'acudir el divendres al matí de 10:45h a 11:30h a l'Antiga
Casa Comunal a recollir les seves acreditacions per a poder realitzar la familiarització. Sense
l'acreditació no podran accedir al parc per a realitzar la familiarització.

Elit/U23, Júniors, i Per a atletes: inclou adhesius d'esquís i bastons, adhesius de casc, placa de
bicicleta, una acreditació (si no es rep abans del fam), i regals dels patrocinadors. 
 
Campió per edats: inclou adhesius per a esquís i bastons, adhesius per al casc, placa per a la
bicicleta, dorsals, una polsera d'acreditació i obsequis dels patrocinadors. 
 
Per a dur a terme el procés d'inscripció, els atletes hauran de mostrar un document
d'identitat en recollir el pack. Els atletes de grups d'edat hauran de signar la renúncia de
l'atleta per a rebre el seu paquet. Veure 6.2

REGISTRE

Race Pack de l'atleta

Bike Plate

Regal per a atletes

Polsera

Stickers 

Sobre
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6.2

REGISTRE

Renúncia

Si us plau, imprimeixi i ferm la renúncia i porti-la a la recollida del paquet de la carrera.

 RENÚNCIA - EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT 
 
 

Si us plau, llegeixi atentament aquest reconeixement, renúncia i exempció de responsabilitat: 

Entenc que competir en els esdeveniments del Campionat d'Europa de Triatló d'Hivern
Andorra 2023 implica esquiar, muntar amb bicicleta, córrer o caminar per carreteres i
propietats públiques d'ús públic. Soc conscient dels riscos que això implica. Els riscos
inclouen, entre altres, el trànsit de vehicles, els vianants, les accions dels competidors, els
espectadors, el personal de l'esdeveniment, les condicions meteorològiques i el meu estat de
salut física i mental. Al meu judici, tinc suficient competència i experiència per a participar
amb seguretat. Certifico que estic prou entrenat per a participar en aquests esdeveniments.
Cap persona mèdica qualificada m'ha desaconsellat competir en aquestes proves. En cas que
una persona mèdica qualificada em desaconselli competir en aquests esdeveniments abans
de la data de la competició, ho notificaré a World Triathlon/LOC i retiraré la meva inscripció
en aquests esdeveniments. Certifico que tinc la meva pròpia assegurança de responsabilitat
civil, accidents i salut amb la cobertura necessària per a la meva participació en els
Campionats d'Europa de Triatló d'Hivern Andorra 2023. El Triatló Mundial i el LOC declinen
tota responsabilitat en cas d'accident, caiguda, pèrdua, robatori, etc. 

Accepto i consento el Reglament de Competició del Triatló Mundial i la Guia de l'Atleta
disponible en la pàgina web de World Triathlon www.triathlon.org.

Accepto que les fotos, filmacions, entrevistes, anuncis i altres eines promocionals que World
Triathlon/LOC prengui durant aquests esdeveniments són propietat de World Triathlon/LOC i
poden ser utilitzades lliurement per World Triathlon/LOC, fins i tot en les xarxes socials. 
En consideració a la meva acceptació de participar en aquests esdeveniments sancionats pel
Campionat d'Europa de Triatló d'Hivern Andorra 2023, estic d'acord que el COL i els oficials,
World Triathlon i la Federació de Triatló d'Andorra, els seus directors, empleats,
subcontractistes, voluntaris, membres i patrocinadors no seran responsables de les lesions o
pèrdues que pugui sofrir a causa de la meva participació en aquests esdeveniments.

http://www.triathlon.org/
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Al fet que World Triathlon i el LOC processin i conservin les meves dades personals en qualsevol
format, inclosos, entre altres, el meu nom complet, sexe, país, any de naixement, esport, Classe
Esportiva, Estat de la Classe Esportiva, categoria, adreça de correu electrònic, el número de
telèfon que haig de complir com a condició per a participar en esdeveniments de World Triathlon
durant el temps que aquesta informació sigui útil de conformitat amb el GDPR, LPrD
(https://triathlon.org/privacy_notice) i l'article 5.3 de la Norma Internacional per a la Protecció de
la Privacitat i la Informació Personal (d'ara endavant "ISPPPI"). 

World Triathlon publiqui en el lloc web de World Triathlon el meu nom complet, sexe, any de
naixement, país, categoria, Classe Esportiva i Estat de la Classe Esportiva, així com els resultats
Antidopatge. 

Que el meu nom i adreça de correu electrònic són compartits per World Triathlon amb finalitats
comercials amb tots els Patrocinadors Globals de World Triathlon (incloent però no limitant-se a
NTT, Asics, Havoline, Fujistu), Patrocinadors Globals de les Sèries de Campionats Mundials de
Triatló, Copes del Món i Campionats del Món, i el Comitè Organitzador Local de Competicions. 

El Triatló Mundial proporciona totes les dades recollides per a aquests esdeveniments al Canal
Olímpic (COI) per al seu desenvolupament i ús. 

Que el meu nom complet, any de naixement, sexe, país, categoria i classe esportiva siguin
compartits pel LOC amb Datasport per a publicar els resultats de la carrera en la pàgina web. 

Les fotos, filmacions, entrevistes, anuncis i altres eines promocionals de World Triathlon/LOC
preses durant aquests esdeveniments són propietat de World Triathlon/LOC i poden ser
utilitzades lliurement per World Triathlon/LOC, fins i tot en les xarxes socials.

POLÍTICA DE DADES 
Accepto i consento el següent: 

  
Com a participant en el Campionat d'Europa de Triatló d'Hivern Andorra 2023, verifico que he llegit i
comprès la present renúncia i polítiques. En signar aquesta Renúncia, entenc i accepto la POLÍTICA DE
DADES:
  
Nom:   __________________________ Data: __________________________ 
  
  
Signatura: __________________________ 
  
  
Pare / Tutor (per a participants menors de 18 anys): __________________________________ 
  
  
Signa Pare / Tutor: __________________________ Data: __________________________ 
  

REGISTRE



7

7.1

Posició Homes Dones

1st  525€ 525€

2nd  437,5€ 437,5€

3rd  350€ 350€

4th  262,5€ 262,5€

5th  175€ 175€

PREMI EN DINERS

Elite Homes i Dones

El premi serà pagat per Europe Triathlon. Els atletes hauran de pujar un formulari de
reclamació de premi en metàl·lic aquí https://europe.triathlon.org/downloads

Emplena-ho i envia-ho a Europe Triathlon HQ 
en hq@europe.triathlon.org.

https://europe.triathlon.org/downloads
mailto:hq@europe.triathlon.org


8 ACREDITACIONS

El LOC proporcionarà a tots els membres del comitè organitzador, oficials tècnics del
Europe Triathlon, atletes, entrenadors, VIPs, mitjans de comunicació, personal tècnic,
voluntaris, etc., les targetes d'acreditació oficials d'acord amb el Manual de l'Organitzador
d'Esdeveniments del Triatló Mundial (MOE) i els requisits tècnics. 
Les acreditacions per als atletes es distribuiran abans de la familiarització. 
Les acreditacions per a entrenadors i metges es distribuiran després de la sessió
informativa juntament amb els atletes que no les hagin obtingut abans de la
familiarització.
Només es permetrà una acreditació d'entrenador i metge per equip nacional.
Només les persones acreditades podran accedir a determinades zones de la seu.
Les targetes d'acreditació estan codificades per colors i donen accés a zones específiques
de la seu. 
Es prega a les persones acreditades que portin les seves targetes d'acreditació en tot
moment i que les mostrin quan se'ls sol·liciti. 
Els entrenadors i metges hauran d'estar registrats a través de la seva Federació Nacional
mitjançant el sistema de registre en línia del World Triathlon. No es lliuraran acreditacions
a ningú que no s'hagi registrat prèviament.



9 INFORMACIÓ ÚTIL

10 VOLUNTARIS/TÈCNICS OFICIALS

Idioma: La llengua oficial és el català.
Moneda: La moneda d'Andorra és l'euro. 
Ús Horari: GMT +01.00
Electricitat: El corrent elèctric és de 230 volts.
Telèfon: Si crida a Andorra des de l'estranger, marqui
+376. Per a cridar a l'estranger des de telèfons fixos
d'Andorra cal marcar el prefix 00, el codi del país i el
telèfon seleccionat.

Tots sabem que l'èxit de qualsevol esdeveniment esportiu es deu en gran manera a l'equip de
voluntaris. La seva ajuda en la realització de diverses tasques organitzatives essencials és vital
per a la perfecta execució/operació de l'esdeveniment més segur i fantàstic possible tant per
als atletes com per als seus seguidors. 

Els voluntaris ajudaran en diferents aspectes de l'organització de l'esdeveniment, com el
suport a les tasques administratives i als TO, l'ajuda en qüestions de protocol, el control i la
gestió dels accessos, el suport als atletes i als espectadors, etc. Es tracta d'una oportunitat
única per a gaudir de l'esdeveniment esportiu des de dins de l'organització, conèixer a atletes
de tot el món i participar en una infinitat d'aspectes apassionants relacionats amb els nostres
Campionats del Món. 

Us animem a donar-los les GRÀCIES (Voluntaris i Oficials) sempre que us sigui possible. Sense
ells, aquest esdeveniment no seria possible!


