
TRÍATLON DE MENORES DE FERROL 
Competición Autonómica "Triatlón Divertido" 

 

REGULAMENTO 
 

Organiza:  
Lodeco S.L.U.  

Email: lodeco@lodeco.es 

Persoa de contacto: Miguel Fernández 

Teléfono:600 433 203 

Club Triatlón Ferrol 

Federación Galega de Tríatlon 
 

Patrocina: 

FEGATRI 
 

Colaboran: 

Concello de Ferrol 

Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao 

Policía Local 

Protección Civil 

Secretaría Xeral para o Deporte 
 

Datas e horarios das carreiras: 

 

Sábado 27 de xuño de 2015  

Saída proba benxamín ás 15:30  

Saída proba alevín ás 15:55 

Saída proba infantil ás 16:30 

Saída proba cadete ás 17:20 

Hora de remate da proba: 18:10 horas aproximadamente 

 

 

 

Distancias:  
Categoría benxamín : 100 m de natación – 2 Km en bicicleta ( 1 volta ) – 500 m a pé  (1 

volta) 

Categoría alevín: 200 m de natación – 4 km en bicicleta (2 voltas) – 1000 m de carreira 

a pé (2 voltas) 

Categoría infantil: 400m de natación – 8 km en bicicleta (4 voltas) – 2000 m de carreira 

a pé (2 Voltas) 

Categoría cadete: 750m de natación – 10 km en bicicleta (5 voltas)– 2500 m de carreira 

a pé (3 Voltas) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inscricións: 

Gratuíta  

Prazo: ata o martes anterior á proba. 

 

Forma de inscrición: 

Federados 

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon 

www.fegatri.org , no apartado Competicións /Inscricións. 

Unha vez na carreira, accederán cos códigos xa enviados a clubs e independentes no 

apartado inscricións á dereita da mesma. 

Licenzas 1 día. Unha vez que acceda á carreira, realizarase a introdución de tódolos 

datos no formulario de inscrición que se abre á dereita da carreira (inscricións de 

licenzas de 1 día) Formalizarase enviando (Copia do DNI e Xustificante de pagamento 

ó seu nome) ó fax 982109800 ou mail fegatri@hotmail.com (Custe licenza de 1 día de 

6€) 

 

 

Saída, transición e meta: 
Porto de Ferrol. 
 

Recollida de dorsais: 

Na carpa de organización ó carón da transición desde 45´ antes do comezo da proba ata 

10´ antes de cada saída.  
 

Premios: 

 Trofeos para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría. 

 

Todos os que rematen a proba recibirán un agasallo conmemorativo da proba 

 

 

Normas de competición 

A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento Oficial de 

Competición da Federación Galega de Tríatlon. 

 
 

http://www.fegatri.org/

