
 

            

CAMPIONATO GALEGO DÚATLON 
ESCOLAR MONDOÑEDO, 7 de Maio de 2016 

REGULAMENTO 

 
Organiza: 

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 

Concello de Mondoñedo 

A.D. Salto do Coro 

A.D. Tri-pentaTerras de Lugo 

Correo-e: fegatri@hotmail.com 

Persoa de contacto: Francisco Villanueva e Roi Cuba Dorado 

Teléfono: 677229408 

Teléfono: 686118722 

 

Colabora: 

Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia 

Deputación Provincial de Lugo 

 

Participantes previstos: 260 

 

Data e horario da carreira: 

Sábado, 7 de maio de 2016 

Saída categoría benxamín masculina ás 16 h 30´ 

Saída categoría benxamín feminina ás 16 h 50´ 

Saída categoría alevín (masculina e feminina) ás 17 h 20´ 

Saída categoría infantil (masculina e feminina) ás 18:00 h 

Saída categoría cadete (masculina e feminina) ás 18 h 50´  

Entrega de premios ás 19 h 45´ 

 

 

Categorías 

Benxamín: nados en 2007 e 2006 

Alevín: nados en 2005 e 2004 

Infantil: nados en 2003 e 2002 

Cadete: nados en 2001, 2000 e 1999 
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Distancias: 

Categoría benxamín: 0,5 km de carreira a pé – 2 km en bicicleta – 250 m de carreira a pé 

Categoría alevín: 1 km de carreira a pé – 4 km en bicicleta – 500 m de carreira a pé 

Categoría infantil: 1.5 km de carreira a pé – 6 km en bicicleta –750 m de carreira a pé 

Categoría cadete: 2 km de carreira a pé – 8 km en bicicleta – 1 km de carreira a pé 

 

Saída, transición e meta: 

Alameda dos Remedios 

 

Recollida de dorsais: 

Na carpa de organización de 13 h 30´ a 14 h 30´ e de 15 h 15´ a 16:00 h. na Alameda dos 

Remedios. 

 

Premios: 

Medallas para as/os tres primeiras/os de cada categoría sexo, da clasificación individual. 

Na clasificación por equipos, trofeo para os tres primeiros de cada categoría e sexo. 

 

Normas de competición 

A proba rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento de Actividade deportiva 

en idade escolar 2016 que edita a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia así 

coma do regulamento de competicións da FEGATRI. 

 

Inscricións 
Categorías Benxamín, Alevín e Infantil só se poderán inscribir os 

clasificados. 

Categoría Cadete: aberta a todos os cadetes (con licenza federativa 

ou mutualizados en Duatlon no programa XOGADE). 

 

Ata o mércores, 4 de maio de 2016 as 15:00h., enviando nun Excel 

os seguintes datos (nome, apelidos, club e categoría; nas categorías 

benxamín, alevín e infantil sinalaranse os equipos e os seus 

compoñentes) á Federación Galega de Tríatlon correo-e: 

fegatri@hotmail.com 
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