
 

 

 

 

I  TRIVOLTA A GALICIA. 

CAMIÑO A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 2017 

29, 30 Abril,  1 Mayo 

 

ORGANIZAN: 

 TRIATLÓN ARTEIXO 

 C. TRIATLÓN RIVEIRA 

 C. NATACIÓN CEDEIRA 

 LODECO 

 FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E P.M. 

 

CONTACTO: 

trivoltagalicia@gmail.com 

 

PATROCINAN E COLABORAN: 

 FUNDACIÓN CAMIÑO A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 

 CONCELLOS DE ARTEIXO, RIVEIRA, CEDEIRA. 

 DEPUTACIÓN DE A CORUÑA 

 MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS AROUSA NORTE 

 SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA 

 DECATHLON 

 SOLORUNNERS 

 MUEBLES Y CARPINTERÍA GARCÍA 

 HOTEL EUROPA 

 SOLORUNNERS 

 TRINITY 

 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CASCO VIEJO DE CEDERIA 

 

 

 

 

DATAS: 

 29,  30 de Abril  e 1 de Maio de 2017. 

mailto:trivoltagalicia@gmail.com


 

ALOXAMENTOS:(precio especial para participantes e acompañantes) 

 Arteixo HOTEL EUROPA:  http://hoteleuropaarteixo.com/+34981640444 

 Cedeira: 
- Casa Rural “A Pasada” www.apasada.com, teléfono 659330892. A 8 km de la salida de 

la prueba. 

Habitación doble, 50 euros (Alojamiento + desayuno) 

Habitación Individual, 35 euros (Alojamiento + desayuno) 

 

- Hostal “Chelsea”, teléfono 981 48 23 40. Justo al lado de la salida de la prueba. 

 

15 euros por persona en habitación doble (sólo alojamiento) 

20 euros por persona en habitación individual (sólo alojamiento) 

 

FORMATO COMPETICIÓN E HORARIOS: 

 Ademais das etapas da TRIVOLTA, en cada sede haberá un tríatlon popular de 

distancia Súper Sprint (300m natación- 8km bicicleta- 2Km de carreira a pé). 

Poderán participar deportistas  nados a partir do ano 2004. Cada proba popular 

super sprint terá inscrición propia. 

 

o Sábado 29 Abril: Arteixo. 

 16:10h. 1aETAPA TRIVOLTA: Tríatlon Súper Sprint CONTRA O RELOXO 

 INDIVIDUAL.  

 18:30h. Tríatlon Popular Súper Sprint 

o Domingo 30 Abril:Riveira. 

 10:30h 2a ETAPA TRIVOLTA: Tríatlon Sprint CON DRAFTING.  

 12:00h Tríatlon Popular Súper Sprint 

o Luns 1 de Maio: Cedeira. 

 9:00h. 3aETAPA TRIVOLTA: Tríatlon distancia Olímpica SIN DRAFTING  

 11:45h. Tríatlon Popular Súper Sprint 

 

 INSCRICIÓNS: 

TRIVOLTA (3 Etapas) 
Ata o martes 25 de abril 

 

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon 
www.fegatri.org, no apartado  Regulamentos/Inscricións.  
O abono da cota farase con tarxeta bancaria a través de TPV 

 

Prezo: 90 €  

Limitada a 300 prazas por orde de inscrición/ Aberta a licenzas de un día 

Proba para atletas nados a partir do ano 1999 

http://hoteleuropaarteixo.com/
http://www.apasada.com/
http://www.fegatri.org/
http://fegatri.org/probas-regulamento/


Federados con licenza nacional.-  
 
CLUBS.- Accederán a través do apartado competicións, picando na pestana Regulamentos/ 
Inscricións e accedendo  á carreira de referencia.  Una vez que se accede á carreira picarase 
na ligazón INSCRICIÓN, e introducirase o código do club (o código a utilizar é o mesmo que o 
do programa de licenzas)  
 
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.- Deberán introducir o seu número de licenza e a data de 
nacemento. 
 
O pagamento deberá facerse con tarxeta bancaria a través de TPV. 
 
 Licencias 1 día: 
Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en REGULAMENTOS/INSCRICIÓNS para 
acceder á carreira. Dentro da Carreira picarase na ligazón  INSCRICIÓN e introduciranse os 
datos.  
 
O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria.  (Custe tramitación licenza e 
seguro tres días17 €+ 90€ Inscrición ) Total ingreso 107€ 
 
Imprescindible , para que a inscrición sexa válida, enviar a copia do DNI en vigor á Federación 
(fegatri@hotmail.com)  
 
Baixas e política de Devolucións 
As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo 
electrónico fegatri@hotmail.com, antes do 14 de abril. Unha vez pasada esa data non se 
fan devolucións. 
As devolucións serán aboadas na semana seguinte á celebración da proba. 
 
Unha vez pechado o prazo de inscrición estas non admiten modificacións. 
 
Haberá cronometraxe champion-chip. Cada participante que non teña CHIP AMARELO en 

propiedade terá que aboar unha fianza de 25 € o día da proba, ao recoller o dorsal, dos cales 

lle serán devoltos 23€ ao finalizar a carreira, (2€ aluguer do chip) ou ben poderá quedarse co 

chip en propiedade, o que lle permitirá participar co mesmo en calquera proba de tríatlon ou 

atletismo organizadas co sistema de cronometraxe champion-chip. 

 

NOVIDADE!TRIVOLTA – Etapas individuais  
Ante a demanda de correr unha ou dúas etapas de xeito individual sen formar parte da 
Trivolta  ábrese un prazo de inscrición ata o martes 25 de abril 
 
Os interesados poderanse inscribir en unha ou dúas etapas diferentes non puntuando na 
Trivolta e optando únicamente a unha clasificación absolutaentre os que participen en esa 
etapa sen estar a desputar a Trivolta. Haberá trofeos aos tres primeiros e tres primeiras. 

mailto:fegatri@hotmail.com
mailto:fegatri@hotmail.com


A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon 
www.fegatri.org, no apartado  Regulamentos/Inscricións.  
O abono da cota farase con tarxeta bancaria a través de TPV 

 

Prezo: Arteixo 25€ / Riveira 35€ / Cedeira 45€ 

 

Proba para atletas nados a partir do ano 1999 

 
Federados con licenza nacional.-  
 
CLUBS.- Accederán a través do apartado competicións, picando na pestana Regulamentos/ 
Inscricións e accedendo  á carreira de referencia.  Una vez que se accede á carreira picarase 
na ligazón INSCRICIÓN, e introducirase o código do club (o código a utilizar é o mesmo que o 
do programa de licenzas)  
 
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.- Deberán introducir o seu número de licenza e a data de 
nacemento. 
 
O pagamento deberá facerse con tarxeta bancaria a través de TPV. 
 
 
 Licencias 1 día: 
Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en REGULAMENTOS/INSCRICIÓNS para 
acceder á carreira. Dentro da Carreira picarase na ligazón  INSCRICIÓN e introduciranse os 
datos.  
 
O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria.  (Custe tramitación licenza un 
día 12 €+ Cota inscrición ) Total ingreso 37€ Arteixo / 47€ Riveira / 57€ Cedeira 
 
Imprescindible , para que a inscrición sexa válida, enviar a copia do DNI en vigor á Federación 
(fegatri@hotmail.com)  
 
Baixas e política de Devolucións 
As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo 
electrónico fegatri@hotmail.com, antes do 14 de abril. Unha vez pasada esa data non se 
fan devolucións. 
As devolucións serán aboadas na semana seguinte á celebración da proba. 
 
Unha vez pechado o prazo de inscrición estas non admiten modificacións. 
 
Haberá cronometraxe champion-chip. Cada participante que non teña CHIP AMARELO en 

propiedade terá que aboar unha fianza de 25 € o día da proba, ao recoller o dorsal, dos cales 

lle serán devoltos 23€ ao finalizar a carreira, (2€ aluguer do chip) ou ben poderá quedarse co 

chip en propiedade, o que lle permitirá participar co mesmo en calquera proba de tríatlon ou 

atletismo organizadas co sistema de cronometraxe champion-chip. 

 

http://www.fegatri.org/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
mailto:fegatri@hotmail.com
mailto:fegatri@hotmail.com


TRÍATLONS POPULARES SÚPER SPRINT 
 
Ata o martes 25 de abril 

 

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon 
www.fegatri.org, no apartado  Regulamentos/Inscricións.  
O abono da cota farase con tarxeta bancaria a través de TPV 

Prezo: 12 €  por proba. Menores gratuíto  

O proceso de inscrición será o mesmo para cada evento, en caso de participar en  máis 
dunha localidade haberá que realizar o proceso completo para cada día / Proba para atletas 
nados a partir do ano 2004/Aberta a licenzas de 1 día 

 
Federados con licenza nacional .-  
CLUBS.- Accederán a través do apartado competicións, picando na pestana Regulamentos/ 
Inscricións e accedendo  á carreira de referencia.  Una vez que se accede á carreira picarase 
na ligazón INSCRICIÓN, e introducirase o código do club (o código a utilizar é o mesmo que o 
do programa de licenzas)  
 
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.- Deberán introducir o seu número de licenza e a data de 
nacemento. 
O pagamento deberá facerse con tarxeta bancaria a través de TPV. 
 
 Licenzas 1 día: 
Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en REGULAMENTOS/INSCRICIÓNS para 
acceder á carreira. Dentro da Carreira picarase na ligazón  INSCRCIÓN e introduciranse os 
datos.  
O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria.  (Custe licenza de 1 día de 12 
€+ 12€ Inscrición ) Total ingreso 24€ 
Menores non federados só pagarán os 6€ da licenza de un día de menores 
 
Imprescindible , para que a inscrición sexa válida, enviar a copia do DNI en vigor á Federación 
(fegatri@hotmail.com)  
 
Baixas e política de Devolucións 
As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo 
electrónico fegatri@hotmail.com, antes do remate do prazo de inscrición. Unha vez 
pechado o prazo non se fan devolucións. 
As devolucións serán aboadas na semana seguinte á celebración da proba. 
 
Unha vez pechado o prazo de inscrición estas non admiten modificacións. 
 

 Haberá cronometraxe champion-chip. Cada participante que non teña CHIP AMARELO en 

propiedade terá que aboar unha fianza de 25 € o día da proba, ao recoller o dorsal, dos 

cales lle serán devoltos 23€ ao finalizar a carreira, (2€ aluguer do chip) ou ben poderá 

quedarse co chip en propiedade, o que lle permitirá participar co mesmo en calquera 

proba de tríatlon ou atletismo organizadas co sistema de cronometraxe champion-chip.  

http://www.fegatri.org/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
mailto:fegatri@hotmail.com
mailto:fegatri@hotmail.com


 

 REGULAMENTO ESPECÍFICO TRIVOLTA 

o Categorías: haberá 3 categorías: 

 Novos:nacidos entre 1994 y 1999  

 Absoluta/xeral: todos. 

 Veteráns:nacidos en 1977 y anteriores.  

o En caso de non poder finalizar unha etapa, permitiráselle continuar na 

competición pero sen aparecer nas clasificacións. 

o En caso de non presentarse na saída dunha etapa, o corredor será eliminado 

da competición perdendo o dereito a competir nas etapas restantes. 

 O resto da probase rexerá segundoas normativas vixentes doRegulamento Oficial de 

Competición das FederaciónsGalegae Española de Triatlón. 

 Ver Regulamento de Competición FETRI 2017 

 Ver normativas FETRI 

 Ver Regulamentos FEGATRI 
 

Notas:  

- Se por orde das autoridades, forza maior ou motivos de seguridade, deberan realizarse cambios na proba ou esta 

fora cancelada, o organizador non te  obriga algunha de indemnizar ao participante polos prexuízos que esta 

cancelación poida causarlle, devolvéndose unicamente o importe íntegro da inscrición en caso de suspensión do 

evento.  
- A propia inscrición implica a aceptación do regulamento específico da proba. 

 

 PREMIOS:  

Mesma cantidade en homes e mulleres (todos os premios económicos entregaranseao 

finalizar a última etapa da Trivolta) 

 

o Ao fin de  cada ETAPA:   

 XERAL:1º 200€;  2º 150€; 3º 100€. Ademais de Trofeo 

 VENCEDOR DE CADA SEGMENTO por etapa: sempre que finalice entre os 20 

primeiros na  clasificación xeral de esa etapa:1º 100€; 2º 75€; 3º 50€. 

 LÍDER NATACIÓN: Gorro, adhesivos e dorsal de cor AZUL. 

 LÍDER DE CICLISMO: Gorro, adhesivos e dorsal de cor VERDE   

 LÍDER DE C.PÉ: Gorro, adhesivos e dorsal de cor LARANXA   

 LÍDER XERAL: Gorro, adhesivos e dorsal de cor BANDEIRA GALEGA. 

 LÍDER NOVOS: Gorro, adhesivos e dorsal de cor BRANCO. 

 LÍDER VETERANOS: Gorro, adhesivos e dorsal de cor NEGRO. 
o Se coincide O líder da Xeral co  de algún segmento, a cor identificadora de líder de segmento 

pasa ao segundo clasificado, non así o premio de segmento na etapa ou final da Trivolta. 

o En caso de empate no liderado de algún segmento ocupará a primeira posición o corredor 

mellor situado na xeral. 

 

 

 

 

 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/12/Circular.2.17.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones.pdf
http://triatlon.org/triweb/index.php/fetri/2017-circulares/
http://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/


 

o Ao finalizar a TRIVOLTA: 

 XERAL TRIVOLTA: 

Trofeo aos 3 primeiros e ademais: 1º 400€ + Traxe de competición cor bandeira 

Galega + trofeo;  2º 300€;  3º 200€; 4º 150€;  5º 100€. 

 XERAL NATACIÓN(sempre que finalice entre os 30 primeiros da xeral):  

Trofeo e ademais: 1º 150€ + traxe Azul; 2º 100€; 3º 50€. 

 XERALCICLISMO(sempre que finalice entre os 30 primeiros da xeral): 

Trofeo e ademais: 1º 150€ + traxe Verde; 2º 100€; 3º 50€. 

 XERALC.PIE(sempre que finalice entre os 30 primeiros da xeral):  

Trofeo e ademais: 1º 150€ + traxe Laranxa; 2º 100€; 3º 50€. 

 XERALNOVOS: 

Trofeo e ademais: 1º 150€ + traxe Branco; 2º 100€; 3º 50€. 

 XERALVETERANOS : 

Trofeo e ademais: 1º 150€ + traxe Negro; 2º 100€; 3º 50€. 

 XERALEQUIPOS(Só ao final da Trivoltae suman os 4 mellores tempos finais): 

Trofeo aos 3 primeiros e ademais: 1º 300€;  2º 250€; 3º 200€; 4º 100€. 
o Todos os premios son acumulativos. 

o En caso de empate en algún segmento ocupará a primeira posición o corredor mellor situado 

na xeral 

DÍA 1- ARTEIXO 
 

 

Data e horario da carreira: 

Sábado 29 Abril de 2017 

 16:10h. 1aETAPA TRIVOLTA: Tríatlon Súper Sprint CONTRA O RELOXO 

INDIVIDUAL.  

 18:30h. Tríatlon Popular Súper Sprint 

 
Categorías Popular Masculina e Feminina: 

 Xeral 

 Infantil, Cadete, Junior, Sub-23 e Veteráns. 
Saída, transición e meta: 
Praia de Sabón 
 
Recollida de dorsais: 
Na carpa de organización de 14:00 h. a 15:50 h  
Popular Súper Sprint de 15:00 a 18:10h 
 
Gardarroupa: tódolos atletas que o desexen poderán facer uso do servizo de gardarroupa 
habilitado pola organización. 
 
Control de material: OBRIGATORIO PRESENTAR LICENZA OU D.N.I. 
TRIVOLTA De 15:00 h. a 16:00 h. 



PROBA POPULAR SÚPER SPRINT De 17:20 h. a 18:20 h. 
Reunión técnica: 
15:30h 
 
CIRCUÍTOS: 

 

 

 

 



 

 

DÍA 2- RIVEIRA 
Datae horario da carreira: 
Domingo30 Abril de 2017 

 10:30h:1a ETAPATRIVOLTA: Tríatlon Sprint CON DRAFTING.  

 12:00h:Tríatlon Popular Súper Sprint 

 
Categorías Popular Masculina e Feminina: 

 Xeral 

 Infantil, Cadete, Junior, Sub-23 e Veteráns. 
 
Saída, transición e meta: 
Praia de Coroso 
 
Recollida de dorsais: 
Popular Súper Sprint de 10:00h a11:45h 
 
Gardarroupa: tódolos atletas que o desexen poderán facer uso do servizo de gardarroupa 
habilitado pola organización. 
 
Control de material: OBRIGATORIO PRESENTAR LICENZA OU D.N.I. 
TRIVOLTA De 09:20 h. a 10:20 h. 
PROBA POPULAR SÚPER SPRINT De 11:00 h. a 11:50 h. 
 
Reunión técnica: 
10:00h 
 



 
CIRCUÍTOS: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

DÍA 3- CEDEIRA 
 

Data e horario da carreira: 

Luns1de maio de 2017 

 9:00h. 3aETAPA TRIVOLTA: Tríatlon distancia Olímpica SIN DRAFTING  

 11:45h. Tríatlon Popular Súper Sprint 

 
Categorías Popular Masculina e Feminina: 

 Xeral 

 Infantil, Cadete, Junior, Sub-23 e Veteráns. 
 
Saída, transición e meta: 
Praia daMagdalena 
 
Recollida de dorsais: 
Popular Súper Sprint de 10:30 a  11:30h 
 
Gardarroupa: tódolos atletas que o desexen poderán facer uso do servizo de gardarroupa 
habilitado pola organización. 
 
Control de material: OBRIGATORIO PRESENTAR LICENZA OU D.N.I. 
TRIVOLTA De 08:00 h. a 08:50 h. 
PROBA POPULAR SÚPER SPRINT De 10:45h. a 11:35 h. 
 
Reunión técnica: 
08:30h 
 

 

CIRCUÍTOS: 

 



 
 

 


