ORGANIZA
AD Náutico de Narón.
Concello de Narón.
Federación Galega de Tríatlon e P.M.
Datos deportivos da proba
A proba rexerase polas normativas e regulamentos vixentes da Federación
Galega de Tríatlon e PM. e Federación Española de Triatlón.
ver Regulamento de Competición FETRI 2018 Ver Regulamentos FEGATRI
Celebraranse dúas probas, unha absoluta sprint e outra de promoción en
distancia SúperSprint.
Data de celebración
Sábado, 11 de agosto de 2018.
Lugar de celebración e localización
Paseo marítimo de Xuvia – NARÓN
Localización: 43° 30ˈ 54.44” N – 8° 09ˈ 23.14” 0
Programa
15.00- 17:00
15:45 a 16:05
16:00
16:15
16:30 a 17:05
17:15
17:30
19:00
19:30

Entrega de dorsais
Control de material Súper-Sprint
Reunión Técnica
Saída proba Súper-Sprint.
Control de material proba Sprint
Saída proba Sprint feminina
Saída proba Sprint masculina
Fin da competición
Entrega de premios.

Distancias
Proba Súper-Sprint: 300 natación–12 bicicleta-2,5 carreira.
Proba Sprint:
750 natación-24 bicicleta-5 carreira.
Categorías
Proba Súper-Sprint: Infantil/Cadete, júnior/sub23, absoluta, V1,V2.
Proba Sprint:
Absoluta -única-

Gran Premio DISELMA café
Trátase dunha clasificación por equipos –non clubs- de catro compoñentes que
obrigatoriamente estarán compostos de 3 homes e 1 muller, e non tendo que
pertencer os catro compoñentes ao mesmo club. Os catro compoñentes como
tal deberán estar inscritos na proba sprint e a clasificación farase sumando os
tempos dos catro integrantes do equipo, sendo primeiro clasificado o equipo
que menos tempo sume e así sucesivamente.
Inscricións
Ata o martes 7 de agosto ás 23:59 h.
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.
Inscricións proba Súper-Sprint:
Prazas limitadas a 125 por rigorosa orde de inscrición completa.
Inscricións terán un prezo de 10 €uros.
Licenza de un día 12 € + 10 € de Inscrición= Total 22 €
Cadetes/Infantís inscrición gratuíta.
Inscricións proba Sprint:
Prazas limitadas a 200 por rigorosa orde de inscrición completa.
(5 prazas reservadas para el club organizador)
Inscricións terán un prezo de 15€.
Licenza de un día 12 € + 15 € Inscrición= Total 27
Cadetes inscrición gratuíta.
A organización proporcionará un chip a tod@s os participantes que deberán
de devolver unha vez acaba a proba, a non devolución do mesmo, será
responsabilidade do deportista.
Procedemento de inscrición:
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.
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 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 lista 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).
Inscricións Gran Premio DISELMA café
A inscrición dos equipos deberá de realizarse
por email
(trishraknaron@gmail.com), ata as 23:59 do mércores 8 de agosto, indicando
nome do equipo e os seus catro compoñentes.
Premios e Clasificacións
Premios proba Súper-Sprint:
Medalla aos tres primeiros clasificados de cada categoría e sexo.
"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"

Premios proba Sprint:
Clasificación
1º e 1ª clasificados
2º e 2ª clasificados
3º e 3ª clasificados
4º e 4ª clasificados
5º e 5ª clasificados

Premios
Trofeo e 240 €
Trofeo e 120 €
Trofeo e 60€
Trofeo e 30€
Trofeo e 30 €

Gran Premio Diselma (Por Equipos)
Clasificación
1º clasificados
2º clasificados
3º clasificados

Premios
240 €
120 €
60€

Tod@s @s participantes recibirán un regalo conmemorativo da proba.

Outros datos da proba
Proba puntuable para a SuperLiga BeOne.
Máis información >> https://superligagalega.wixsite.com/beone
Información
Web:
Email:
Teléfono:

http://www.nauticonaron.com/webtrishark.htm
trishraknaron@gmail.com ou amandoguerrero@gmail.com
622294202 Amando Guerrero

Colabora
Policía Local Concello de Narón.
SPEIS Narón
Protección Civil Narón
Cruz Roja
Club Piragüismo Narón
Club de Remo Narón
Fojeteiros
Be One-Serviocio
Prueba-T
Secretaría Xeral para o Deporte
Narón, 03/6/18

Institucións

