
 
XXVIII TRÍATLON VILA DE ALLARIZ 
 

Organiza: Concello de Allariz e Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno. 
 
Patrocina: Concello de Allariz. 
 
Colabora: Secretaría Xeral para o Deporte 
 
Data: sábado 19 de Agosto de 2017 
 
Hora de saída: 18:00h  
 
 

Limite de participación.- 125 participantes (+ 25 reservadas á organización).-  

documentación completa, pagamento e DNI, na Federación ); outorgaranse por rigorosa orde de 

formalización da inscrición (entrada da documentación completa) se houbese máis de 110 inscritos 

faranse dúas saídas consecutivas.  

Elaborarase lista de espera, unha vez superado o límite. 

   
 

RECOLLIDA DE DORSAIS: De 16:30h a 17:30h no mesmo día da proba, na Alameda de Allariz. 
 

 
CONTROL DE MATERIAL: 17:00 a 17:45h 

 
REUNIÓN TÉCNICA: Nas inmediacións da saída ás 17:45 
 

 
PARTICIPANTES: 
 

Neste campionato poderán participar: 
 

A/ Tódolos deportistas federados na F.G. de Triatlón. 
 

B/ Aquelas persoas que fagan licenza de un día (custo 12€) 
 

C/ Ter cumpridos 16 anos. 
 

Categorías: Cadete (H/M), Júnior (H/M), Absoluta (H/M) e Veterán (H/M).  
 

 
INSCRICIÓNS:  

 
Dende o 1  ao 15  de Agosto ou ata cubrir prazas. 
 
Non se admitirán inscricións incompletas ou fóra de prazo. Todas serán confirmadas na web. 

 

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 inscrición: 8€ 
 
 
Federados .-  

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. 
 

http://www.fegatri.org/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
http://fegatri.org/probas-regulamento/


 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 licenza de 1 día de 12 €+ 8€ Inscrición  Total ingreso 20€ 

Cadetes non federados só aboarán os 6€ de licenza de 1 día de menores. 

 

 

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. 

 
 
DISTANCIAS: Para tódalas categorías 750m-24Km.-5500m 
 
PREMIOS: Trofeo para os tres primeiros clasificados de cada categoría (M/F), e para os tres primeiros clubs 

masculino e feminino. 

"Art.8.6 Regulamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista ou club que non estea presente na 

chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar nas 
seguintes probas ata o seu abono" 

 

 
Normas de competición 

A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento Oficial de Competición das Federacións 
Galega e Española de Tríatlon. 

ver Regulamento de Competición FETRI 2017      Ver normativas FETRI       Ver Regulamentos FEGATRI 

 

 
 

 

 
 

http://fegatri.org/probas-regulamento/
mailto:fegatri@hotmail.com
http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2017/07/Circular.11.17.Competiciones.Modificacion-Reglamento-de-Competiciones.pdf
http://triatlon.org/triweb/index.php/fetri/2017-circulares/
http://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/

