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CAMPEONATO MUNDIAL  

BIATHLE-TRIATHLE 
 
 Viveiro, Galicia - España 

 

 

 
 

 
 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

 Queridos amigos, 

 

La UIPM – Unión Internacional de Pentathlon Moderno, xunto coa Federación 
Española de Pentatlón Moderno, FEGATRI - A Federación Galega de Tríatlon e 
Péntatlon Moderno e a Asociación Deportiva “Terras de Lugo”, teñen o pracer 
de convidarlles a participar no Campionato Mundial de Bíathle-Tríathle 2017 
que terá lugar en Viveiro (Galicia) do 20 ao 24 de setembro de 2017 acorde co 
seguinte programa: 

PROGRAMA (todos os horarios aínda están por confirmar) 

20 setembro 

Chegada das Delegación  
TBC Preparación da traxectoria da competición   Covas 
 Acreditación  Oficina do LOC 
20:30 Reunión Técnica de Relevos en Bíathle Concello 

21 setembro 

Chegada das Delegacións 
TBC Preparación do traxecto   Covas 
 Acreditacións  Oficina do LOC 
Competición de Relevos Mixtos de Biathle 
13:00 Cerimonia de Apertura Covas 
14:00 Información sobre a carreira Covas 
14:30  Inicio da 1ª rolda Covas 
20:30 Reunión Técnica de Relevos en Triathle Concello 

 

  
 

 



22 setembro 

Competición Relevos Mixtos Triathle 
14:00 Información sobre a carreira Covas 
14:30 Inicio da 1ª rolda Covas 
20:30 Reunión técnica – Triathle Concello 

23 setembro 

Competición de Triathle 
09:00 Información sobre a sesión matutina Covas 
09:30 Inicio da 1ª rolda da sesión matutina   Covas 
14:00 Información sobre a sesión vespertina Covas 
14:30 Inicio da 1ª rolda da sesión vespertina Covas 
20:30 Reunión técnica – Biathle Concello 

24 setembro 

Competición de Biathle 

09:00 Información sobre a sesión matutina Covas 
09:30 Inicio da 1ª rolda matutina  Covas 
14:00 Información sobre a sesión vespertina Covas 
14:30 Inicio da 1ª rolda vespertina Covas 
20:00 Cerimonia de peche e festa  (Pasta Party) Concello / Val do Naseiro 

25 setembro Saída das delegacións / Día Cultural 

* Para competicións de Triathle, haberá un área de quentamiento. 
  

Normas do 

encontro 

A competición desenvolverase acorde ás normas da UIPM e as directrices pertinentes. 

- Carreira: chaira pavimentada. 

- Natación: área no mar. 

- Tiro: 40 obxectivos láser (os da competición e zona de quentamento) 

Notas: 

1) Haberá roldas de cualificacións dependendo do número de participantes 

rexistrados en cada categoría. Se as roldas de cualificación fosen necesarias para 

algunha categoría, serían as primeiras carreiras cos finais ao final do día. 

2) Tanto para Open como para Élite, as categorías e distancias seguirán as normas da 

UIPM: 

http://www.uipmworld.org/sites/default/files/biathle_triathle_rules_final_digital.pdf

. 

3) As delegacións poden incluír un número ilimitado de deportistas. 

Lugar do 

encontro 

Está previsto que a competición desenvólvase en Covas (Viveiro). Enviarase toda a 
información extra necesaria e mapas da zona por correo electrónico canto antes. 

Vestimenta 

do encontro  

Os deportistas deberán levar un traxe dunha ou dúas pezas. En calquera caso, a parte 
superior do corpo deberá estar cuberta. A nacionalidade do deportista debe estar 
identificada no traxe (o nome do país completo ou o seu código de 3 letras), 
especialmente na división de Élite. O calzado non se debe utilizar na proba de natación 
pero si cando se corra.  

Aloxamento Tanto os equipos na división de Élite como os deportistas na división aberta (Open) 
son responsables de reservar os seus aloxamentos. Recoméndase indicar a asistencia 
ao evento xa que os prezos, na maioría dos hoteis, son inferiores en devandito caso.  

A data límite para a reserva do aloxamiento é o 16 de agosto.  

A continuación se mostrase unha lista dos hoteis: 
 

1) Hoteis con transporte facilitado a / desde a zona de competición 
 

Resort As Sirenas: Praia de Sacido, s/n - 27850 – Viveiro · Spain 
Tel.: +34 982 560 200 
www.resortlassirenas.com | email: info@resortlassirenas.com  

http://www.resortlassirenas.com/
mailto:info@resortlassirenas.com


 

Duerming Sea View Viveiro: C/ Fragata Magadalena, 1 - 27850 · Covas - Viveiro  · 
Spain 
Tel.: +34 982 598 163    
 

Areal, turismo rural: Areal nº1 -  Viveiro · Spain 

Tel.: +34 982 562 236 |+34 651 990 072 |Fax: +34 982 770 146 
www.arealrural.com | email: areal1@arealrural.com 
 
O Val do Naseiro ****: San Pedro de Viveiro - 27866 · Viveiro · Spain 
Tel.: +34 982 598 434 | Fax: +34 982 598 264 
www.valdonaseiro.com|email: reservas@valdonaseiro.com 
 

2) Hoteis situados a poca distancia (10-15 minutos) da zona de competición:  
 
Hotel Vila: Nicolás Cora Montenegro, 57 - 27850 Viveiro · Spain 
Tel.: +34 982 561 331 
www.hotel-vila.es |email: info@hotel-vila.es 
 
Hotel Urban:  Avd. Juan García Navia Castrillón - Viveiro · Spain 
Tel.: +34 982 562 101 | www.urbanviveiro.es  
 
Hotel As Areas I * // Hotel As Areas II ** // Hotel As Areas III 
Rúa Granxas 84,  Viveiro · Spain 
Tel.: +34 982 560 605 
 
 

Porte Facilitarase o transporte a aqueles deportistas participantes na división de élite 

desde/ao aeroporto da Coruña (LCG) e Santiago de Compostela (SCQ), así como ás 

estacións de tren e autobús da Coruña. 

Aqueles participantes que veñan polos seus propios medios en mini-buses ou coches, 

por favor, non esquezan facilitar as matrículas no formulario de inscricción para 

organizar os lugares de estacionamento tanto nos hoteis como nos lugares da 

competición. 

Notas: 

 Aeroporto de A Coruña /// Estación de autobuses o tren – a 1 ½ hora de Viveiro. 

 Aeroporto de Asturias – a 1 ¾ hrs de Viveiro 

 Aeroporto de Santiago de Compostela – a 2 horas de Viveiro 

 Aeroporto de Vigo Airport – a 3 horas de Viveiro 

 Aeropoto Moreira, Oporto – a 4 horas de Viveiro 

Custo As federacións poden rexistrar aos deportistas hasta en 4 eventos diferentes: Biathle 

(individual); Triathle (individual); Biathle (relevos mixtos) o Triathle (relevos mixtos). 

 

Tarifas, por deportista non español, a partir del 1 de agosto:  

1 evento: 112 Euros  

 2 eventos: 162 Euros  

 3 eventos: 212 Euros 

 4 eventos: 262 Euros  

 

http://www.arealrural.com/
mailto:areal1@arealrural.com
http://www.valdonaseiro.com/
mailto:reservas@valdonaseiro.com
http://www.hotel-vila.es/
http://www.urbanviveiro.es/


O proceso de rexistro e pago de inscricións está actualmente aberto: 

- no portal de la UIPM para a división Élite Division (Cada federación é responsable 

deste rexistro); 

- no rexistro online da UIPM para a división aberta (Open Division)  en:  http://uipm-

space.gem-technology.com/#!/competition-public-registration/1180). 

Data límite As insciccións, tanto para a división de Élite como Open, pechan o 31 de agosto. 

Licencias Lémbrase que todos os deportistas na división de Élite deben ter un número de 

recoñecemento da UIPM para poder rexistrarse. Se algún deles non tivese aínda este 

número, o primeiro paso sería engadilos a través do portal NF. 

Para a división aberta (Open), os deportistas deberán presentar tamén o seu número 

da UIPM durante o proceso de inscrición. En caso de non telo, se auto-xerará un ao 

finalizar o proceso de rexistro. 

Seguro Conforme ás normas da UIPM, todos os membros das distintas delegacións deberán 

asegurarse en caso de accidente ou enfermidade. O organizador non acepta 

responsabilidade financeira algunha ou de calquera outra índole como perda, lesión ou 

enfermidade de calquera membro da delegación. 

As distintas Federacións e todos os deportistas que veñan por conta propia, de fóra 

de España, teñen que enviar un certificado do seguro antes do 15 de setembro a: 

fegatri.interno@gmail.com.  

Existe a opción de asegurarse por medio da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon 

moderno mediante o pago de licenzas de días para os deportistas que non presenten 

seguro deportivo e/ou non sexa aceptado polas autoridades sanitarias españolas. 

Ninguén poderá competir sen estar asegurado nin enviar a proba do mesmo antes do 

15 de setembro. 

Pistolas 

láser 

En España non é necesario ter licencia de armas cando se trata de pistolas de Saire e 

CO2 con fines deportivos. 

Informació

n Xeral 

 

Rógase a todos os atletas que leven o seu uniforme nacional oficial na competición. 

Por favor, tamén agradeceriamos si puidesen facilitarnos tanto unha grabación da súa 

himno nacional como unha bandeira do seu país (192 × 128cm). 

Condicións climáticas: Galicia ten un clima bastante especial que se pode explicar coa 

frase británica de “catro estacións nun mesmo día”, con días tanto asollados como 

nublados, sendo moi frecuente a choiva e as temperaturas cálidas ao estar xunto ao 

mar. 

A temperatura media en setembro é: temperatura exterior 20°/11°, temperatura do 

auga 17°/20°C. 

Voltaxe: 220 V  

Páxina web de Viveiro: www.viveiro.es 

Os hashtags oficiais dea competición son: #UIPMBiathleWCH e #UIPMTriathleWCH. 

Por favor, avisen aos seus deportistas de que os usen nas redes sociais cando 

publiquen fotos relacionadas coa competición. 

mailto:fegatri.interno@gmail.com


LOC 

Organizador 

local: 

detalles de 

contacto 

 

 

 

 

 

 

 

Direcciones 

Oficiais 

FEGATRI - Federacion Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 

Rúa Castelao nº 21 ent. nº 2  

27001 Lugo, Galicia. 

 

Tel:  +34 696 944 213 - Sol (Inglés, Castellano y Gallego) 

+34 677 229 408 – Paco Villanueva (Gallego, Castellano y Francés) 

+ 34 982 251 345 – FEGATRI (de 930 a 1400  - Sol) 

email: fegatri.interno@gmail.com  

Website: www.fegatri.org  

 

Federación Internacional 

UIPM – Union Internationale de Pentathlon Modern 

Dirección: Stade Louis II, Entrée E, 13 av. Des Castelans, 

98000 Monte Carlo - Mónaco 

Tel/Fax: +377 9777 8555 |+377 9777 8550 

email: uipm@pentathlon.org    

Website: www.pentathlon.org      

 

Federación organizadora 

FEPM / SMPF – Federación Española de Pentatlón Moderno 

Rosari 5, Entlo. 1ª 08017 Barcelona, (Cataluña) 

Tel: +34 934 73 05 91 

e-mail: pentatlon@pentatlon.info  

website: www.pentatlon.info  

 
¡Vos esperamos en Viveiro en setembro! 

 

 atentamente,  

 

Dr. h.c. Klaus Schormann  Endre Kovats Bonamie 

 
 

 
Presidente UIPM   Presidente  de la 

Federación Española de 

Pentatlón Moderno 

 

Francisco Villanueva González 

 

Presidente Organización Local 
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