
                                                                                      
 

                              

   

 
III TRIATLÓN DE MENORES DE SADA 

18/06/2017 
 

REGULAMENTO 
 

Organiza:  
Club Atletismo Sada (TRISADA) 
E-mail: trisadacas@gmail.com 
Persoa de contacto: Pablo Vilas Cabo // Víctor Roade Sánchez 
Teléfono: 687244213 // 666790433 
Concello de Sada 
Federación Galega de Tríatlon 
 

Patrocina: 
La Caixa 
Neomolargia 
Hebe Sport 
ARUMANI 
Fontaneria Alcoyana 
Disnav 
 

Colaboran: 
Club Salvamento Sada (SASA) 
Decathlon Oleiros 
Deputación Da Coruña 
Secretaria Xeral Para o Deporte 
  



                                                                                      
 

                              

   

 Datas e horarios das carreiras: 
 
Sábado 18 de Xuño de 2017 
Saída proba Cadete ás   10:00 
Saída proba Infantil ás   11:00 
Saída proba Alevín ás   11:50 
Saída proba Benxamín ás   12:20 
Saída proba Pre-benxamín ás  12:40 
 
Hora de remate da proba: 13:00 horas aproximadamente. 
 

 Distancias:  
Cadete –750 m Natación (1 voltas) + 10 km Bicicleta (3 voltas)+ 2,5 km Carreira (2 voltas). 
Infantil - 400 m Natación (1 volta) +   8 km Bicicleta (3 voltas) +    2 km Carreira (2 voltas). 
Alevín  – 200 m Natación (1 volta) +  4 km Bicicleta (2 voltas) +  1 km Carreira (1 volta). 
Benxamín – 100 m Natación (1 volta) + 2 km Bicicleta (2 voltas) + 0,6 km Carreira (1 volta). 
Pre-Benxamín – 50 m Natación (1 volta) + 1km Bicicleta (2 voltas) + 0,25 km Carreira (1 volta). 
 
No seguinte enlace podedes consultar os circuitos (copiao e pegao no navegador): 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1CCPdBTnBOBAfz6M8Eeijt9PceQU&ll=43.3533290
0234067%2C-8.2518026585484&z=17 
 

 INSCRICIÓNS.- Ata o martes 13 de xuño 
Non se admitirán inscricións incompletas ou fóra de prazo 
 
 

 Forma de inscrición:  
A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org, 
no apartado  Regulamentos/Inscricións.  
 
Inscrición GRATUITA.- (os non federados aboarán a licenza de un día de menores 6€ con TPV) 
 
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. 
 
 



                                                                                      
 

                              

   

 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 menores 6€)  
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 e aplicaranse as 
correspondentes penalizacións. 
 

 Saída, transición e meta: 
Plaza Suarez Picallo, Avd de la Marina de Sada  Coordenadas GPS 43°21'12.8"N 8°15'13.2"W 

 

 Recollida de dorsais: 
 
Na carpa de organización ó carón da transición desde 45´ antes do comezo da proba ata 10´ antes 
de cada saída.  
 

 Control de Material: 
 
O control pecharase 10 minutos antes de cada carreira e organizarase cando non interfira coas 
anteriores. Os nenos e nenas deberán identificarse tal e como indican os regulamentos.  

 

 Premios: 
 
Medallas para os tres primeiros clasificados/as individuais e clubs de cada categoría masculino e 
feminino. 
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. 

  



                                                                                      
 

                              

   

 

 Percorridos 
Cadetes (750 m Natación (1 voltas) + 10 km Bicicleta (3 voltas)+ 2,5 km Carreira (2 voltas)) 

 
 

 
  



                                                                                      
 

                              

   

 

 Infantil (400 m Natación (1 volta) +   8 km Bicicleta (3 voltas) +    2 km Carreira (2 voltas)) 
 
  



                                                                                      
 

                              

   

 
Alevín (200 m Natación (1 volta) +  4 km Bicicleta (2 voltas) +  1 km Carreira (1 volta)) 

 
  



                                                                                      
 

                              

   

 
Benxamín (100 m Natación (1 volta) + 2 km Bicicleta (2 voltas) + 0,6 km Carreira (1 volta)) 

  



                                                                                      
 

                              

   

 
Pre-benxamín (50 m Natación (1 volta) + 1km Bicicleta (2 voltas) + 0,25 km Carreira  
(1 volta)) 

 
 


