CAMPIONATO GALEGO DE DUATLÓN
NARON, 14/ABRIL/2018
ORGANIZA
AD Náutico de Narón
Concello de Narón
Federación Galega de Tríatlon e P.M.
Contacto:
nauticonaron@gmail.com
Persoa de contacto: Amando Guerrero Gil - Telf.: 622294202

COLABORAN
Concello de Narón
Policía Local de Narón
SPEIS Narón
Secretaría Xeral para O Deporte
Grupo INTAF
Padel6 Narón Sport Center
Prueba-T
Blindaxe
Previnem

DATOS DEPORTIVOS DA PROBA
A proba rexerase polas normativas e regulamentos vixentes da Federación Galega de
Tríatlon e Federación Española de Tríatlon.
Ver Regulamento de Competición FETRI

DATA DE CELEBRACIÓN
Sábado, 14 de abril de 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN E UBICACIÓN
Polígono Río do Pozo – NARON
Localización: 43° 32ˈ 11.93” N – 8° 12ˈ 12.62” 0

Ver Regulamentos FEGATRI

PROGRAMA
13:30
14:15
15:45
17:00
18:30

Apertura secretaría da Competición
Cto. Galego de Dúatlon Paratríatlon
Proba Popular Supersprint
Cto Galego. Saída Feminina
Cto. Galego. Saída Masculina

20:00
Entrega de Premios
Control de Material
13:30 a 14:00 Saída Paratriatlón
14:45 a 15:35 Saída Popular supersprint
16:00 a 16:50 Saída Feminina e Masculina
Reunión Técnica
14:10 h. Paratríatlon
15:30 h. Resto de Categorías.
Para o control de material e accesos a boxes é obrigatorio identificarse presentando
DNI, NIE, pasaporte ou Licenza Federativa
DISTANCIAS
Campionato Galego: Sprint: 5 kms Carreira+18,6 Km ciclsmo+2,5 kms de carreira pé.
Proba Popular Superprint: 2,2 km de carreira +9,3Km bicicleta+1,1 km de carreira.

INSCRICIÓNS
Inscricións: Ata as 23:59 do martes 10 de abril
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
CAMPIONATO GALEGO
Só para Deportistas Clasificados e Clasificadas.
Prezo: 18 € uros – Cadete gratuíta
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
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.- Deberán introducir o seu número de licenza e a data de
nacemento.
SAÍDA PARATRÍATLON.- CAMPIONATO GALEGO DUATLON
Só Deportistas con clasificación oficial de paratríatlon vixente.
(Título de campión galego/a segundo artigo 2 do Regulamento de Competición
FEGATRI)
Prezo: 18 € uros
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.
PROBA POPULAR SUPERSPRINT
Categorías: Cadete, junior, absoluta e veterán.
Prezo: 10 €uros – Cadete gratuíta
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.
O pagamento deberá facerse con tarxeta bancaria a través de TPV.

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 €+ 10€ Inscrición) Total ingreso 22€.
Cadetes inscrición gratuíta.- se non están federados aboarán a licenza de 1 día de
menores- 6 euros
Imprescindible, para que a inscrición sexa válida, enviar a copia do DNI en vigor á
Federación (fegatri@hotmail.com)
Baixas e política de Devolución
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 das baixas comunicadas en tempo e forma serán aboadas na semana
seguinte á celebración da proba.
No caso de inscricións incompletas (falta de documentación) rematado o prazo de
inscrición. Estas serán anuladas e non se farán devolucións.
Publicación de Listas de Inscritos
Publicación lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista provisional de
inscritos (esta admite reclamacións cando na listaxe se da algún erro debido ao
manexo dos datos na Federación, por exemplo, baixas solicitadas en tempo que non
aparecen dadas no listado, ...). É moi importante revisar este listado para ter opción a
reclamar se hai algún erro no mesmo. Publicación lista definitiva: o venres anterior á
proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non admite cambios).
Haberá cronometraxe electrónica con chip (Proba- T). O chip entregarase cos dorsais e
o mesmo deberá de devolverse unha vez finalice a proba.

PREMIOS
Campionato Galego
Trofeo para os tres primeiros clasificados/ as de cada categoría.
Premios económicos proba do Campionato Galego:
1º clasificados masculino e feminino 150,00 €
2ª clasificados masculino e feminino 100,00 €
3ª clasificado masculino e feminino 50,00 €
Primeiros dous clubs masculino e feminino 200,00 €
Ao importe do premio económico individual practicaráselle unha retención do 15% de
IRPF .

Proba Popular
Entregaranse medallas aos tres primeiros clasificados absolutos tanto en categoría
masculina como feminina. Todos os participantes recibirán un agasallo conmemorativo
da proba.
"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"

SERVIZOS
Duchas e vestiarios- Padel6 NarónSport Center
Gardarroupa-Zona de meta ou Padel Narón6 Sport Center
Outros- Parking ParaTri – Parking Furgonetas clubs- Paking Público
CIRCUITOS
CIRCUÍTOS CAMPIONATO GALEGO
Carreira- (4 V) -5000 m.
Ciclismo- (4 V) de 18.600 m.
Carreira- (2V)-2500m.

Carreira a pé
Sprint- 4 voltas/2voltas

Ciclismo
Sprint- 4 voltas.-18.600 m.
Super Sprint- 2 voltas-9300m.

CIRCUÍTOS PROBA POPULAR SUPERSPRINT
Carreira- (2 V )-2500m.
Ciclismo- (2 V) 9.300m.
Carreira- (2v/1V) 2200m./ 1100m.

COLABORADORES/PATROCINADORES

