I DÚATLON ESCOLAR PRE-BENXAMÍN EN POIO (A SECA)
Proba popular
REGULAMENTO
ORGANIZA
Club Triatlón Mar de Vigo
Concello de Poio
Federación Galega de Triatlón
COLABORAN:
Confortex
Surís Abogados
Rodosa Renault Dacia
Fisioterapia- Osteopatía Pablo Losada
Saunier Duval
Cardiobaiona
Deportes Marcial
Que Bici
Chapistería Angel Sampayo
Alimentación Paco Tielas
Secretaría Xeral para o Deporte
CONTACTO
Lorena García Lago
617090608
blopslo@hotmail.com
Data e Hora da carreira
Sábado 22 de abril de 2017
Ás 15:30h.
Participantes
Todos os participantes deberán estar federados en tríatlon.
Aqueles deportistas que non teñan licenza de tríatlon en vigor en 2017, poderán
tramitar licenza de un día (Licenza 1 día de menores= 6 euros).
CUOTA DE INSCRICIÓN: Gratuíta

Inscricións: Ata o mércores 19 de Abril.
A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon
www.fegatri.org, no apartado Regulamentos/Inscricións.
Federados con licenza de ámbito estatal .CLUBS.- Accederán a través do apartado competicións, picando na pestana
Regulamentos/Inscricións e accedendo á carreira de referencia. Unha 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.
Licencias 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 menores 6€) Total ingreso 6€.
Imprescindible, para que a inscrición sexa válida, enviar a copia do DNI en vigor ou
copia do libro de familia 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.
Categorías
Pre-Benxamín: nad@s en 2009 e 2010
Distancias:
Categoría pre-benxamín: 250 m carreira a pe – 1 km en bicicleta – 125Bm de
carreira a pé
Saída, boxes e meta:
Arrededores do Pavillón Municipal de A Seca ( Poio)
Recollida de dorsais:
Na carpa de organización o carón dos boxes desde 45´ antes do comezo da proba
ata 10´ antes da saída.
Premios:
 Medallas para os tres primeiros clasificados/as
Normativas
A proba rexerase polas normativas Vixentes da Federación Galega de Tríatlon.

