
   

 

 
XI TRÍATLON CIDADE DE A CORUÑA 

E PROBA CIRCUÍTO MENORES  
28 de MAIO de 2017 

REGULAMENTO 

 
Organiza: 

Federación Galega de Triatlón 

Federación Española de Tríatlon 

Correo-e: fegatri@hotmail.com 

Persoa de contacto: Francisco Villanueva 

Teléfono: 677229408 

 

Patrocina: 

Concello de A Coruña 

 

Colabora: 

Policía Local de A Coruña 

Protección Civil de A Coruña 

Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia 

Fundación Deporte Galego 

Tríatlon Coruña 

C.C. Riazor 

 

Data e horario da carreira: 

Domingo 28 de maio de 2017 

09:00 h. Federada e popular.  

10:30 h. Élite masculino. 

10:45 h. Élite feminino. 

12:00 h. Saída proba benxamín. 

12:25 h. Saída proba alevín. 

13:00 h. Saída proba infantil. 

13:50 h. Saída cadete. 

14:45 h. Entrega de premios, comezando pola proba popular, élite e menores, no mesmo orde das saídas. 

 

Saída, transición e meta: 

 



   

 

Dársena da Marina (O Parrote). 

 

Distancias: 

 

Proba Élite, Grupos de idade e popular, distancia sprint (natación 750 m ida e volta; bicicleta 4 voltas; carreira 

a pé 2 voltas). 

 

Categorías menores:  

 

Benxamín: 100 m., 2 quilómetros, 500 m. 

Alevín: 200 m., 4 quilómetros, 1000 m. 

Infantil: 400 m., 8 quilómetros, 2000 m. 

Cadete. 750 m., 10 quilómetros, 2500 m.  

 

Recollida de dorsais: 

 

Na carpa da organización de 20:30 a 21:30 o sábado día 27 de maio e a partir das 7:00 o domingo 28 de maio, 

ata 30´ antes de cada competición. 

 

Reunión técnica: O domingo día 28  

 

As 08:30 para Élite e Proba Federada e Popular, Para categorías menores as 11:30. 

 

Premios: 

Para as categorías menores, medalla para os tres primerios clasificados e clasificadas de cada categoría. 

 Para proba federada e popular, trofeo para os tres primeiros clasificados e clasificadas das seguintes 

categorías: Júnior, sub-23, Veterano 1, Veterano2 e Veterano 3. 

 

Haberá una camiseta conmemorativa para todos os que rematen a proba, farase entrega co dorsal e o chip. 

 

"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 da Federación Galega de Tríatlon e P.M. 

e Federación Española de Tríatlon. 

 

Inscricións 

Ata o martes, 23 de maio as 22:00 h. 

 



   

 

 

 

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon 

www.fegatri.org , no apartado Regulamentos/Inscricións. 

 

O custo da inscripción será de 15 €. O abono da cota farase con tarxeta bancaria a través de 

TPV. 

Para as probas de menores federados a inscripción será gratuita. 

 

Licencias 1 día para os non federados: 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 €+ 15 € Inscrición Total ingreso 27 €. 

 

Os cadetes e menores non federados só pagarán os 6 € da licenza de un día de menores. 

 

Para que a inscrición sexa válida no caso de licenzas de 1 día, é imprescindible, enviar 

unha copia do DNI en vigor á Federación, antes de rematar o prazo de inscrición: 

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 con chip, pero non é necesario traer ningún chip, xa que será 

entregado a cada deportista na área de transición. 

Unha vez rematada a proba será obrigatorio a súa devolución, o que non o faga cobraráselle 15 

€. 
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