
 

II DÚATLON ESCOLAR EN Porto Do Molle 

Proba Popular para pre-benxamíns 

 

REGULAMENTO 

ORGANIZA 

Club Triatlón Mar de Vigo 

Concello de Nigrán 

Federación Galega de Triatlón e P.M. 

COLABORAN: 

Confortex 

Surís Abogados 

Rodosa Renault Dacia 

Deportes Marcial 

Que Bici 

Secretaría Xeral para o Deporte 

 

CONTACTO 

Lorena García Lago 

617090608 blopslo@hotmail.com 

 

Data: 9 de Febreiro de 2020 ás 10:30 h 

 
Categoría 

 
Pre-Benxamín: nad@s en 2012 e 2013 
 

 
 

mailto:blopslo@hotmail.com


Distancias:  

 
Categoría prebenxamín: 250 m  carreira a pe – 1 km en bicicleta 

- 125 m de carreira a pé 
Procedemento Inscrición 

 

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

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

 

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.  

 DEPORTISTAS INDIVIDUAIS CON LICENZA 

Deberán introducir o seu número de licenza e a data de nacemento. O 

pagamento deberá facerse con tarxeta bancaria a través de TPV.  

 

DEPORTISTAS NON FEDERADOS  

Licenza/seguro de  1 día :  
Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en 

REGULAMENTOS/INSCRICIÓNS para acceder á carreira. Dentro da Carreira 

picarase na ligazón INSCRICIÓN e introduciran os datos. 

(Custe seguro de 1 día de 6 €- Total Pagamento 6€ 

O pagamento deberá facerse con tarxeta bancaria a través de TPV.  

Imprescindible, para que a inscrición de calquera seguro de 1 día sexa válida, enviar a 

copia do DNI en vigor e documento de protección de datos que se pode descargar na 

seguinte ligazón http://fegatri.org/wp-content/uploads/2019/12/ficha-non-federados.docx.  

Esta documentación debe enviarse á Federación Galega de Tríatlon 

fegatri@hotmail.com a través da plataforma de inscricións. 

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 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. 

http://fegatri.org/probas-regulamento/
http://fegatri.org/wp-content/uploads/2019/12/ficha-non-federados.docx
mailto:fegatri@hotmail.com


 

Publicación listas de persoas inscritas:  

Publicación da lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista provisional 

de persoas inscritas (esta admite reclamacións cando na listaxe  se dea algún erro 

debido ao  manexo dos datos na Federación,  por exemplo, baixas solicitadas en 

tempo que non aparecen dadas na lista...). É moi importante revisar esta lista para ter 

opción a reclamar se hai algún erro nela. Publicación da lista definitiva: o venres 

anterior á proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non admite cambios). 

Saída, boxes e meta: Porto Do Molle , altura do Supermercado Mercadona 

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 da categoría. 

NORMAS DE COMPETICIÓN: 

A carreira rexerase segundo as normativas vixentes da FEGATRI e a FETRI. 

https://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/ 

Os nenos e nenas deberán identificarse nos accesos ás transicións 

Para as categorías prebenxamín, benxamín e alevín, estarán permitidos os 

minifreos nas bicicletas, unha vez que se revise que a súa colocación non 
infrinxe a seguridade para os deportistas e resto de participantes. 

SERVIZOS MÉDICOS E SEGUROS DEPORTIVOS: 

Os servizos médicos da organización destinados ó longo do percorrido, 

estarán autorizados a retirar a calquera participante por razóns médicas. 
Calquera vehículo de emerxencia que precise utilizar o percorrido do 
ciclismo para circular poderá facelo indicando a súa posición mediante sináis 

luminosas e sonoras. En tódolos casos o vehículo terá preferencia sobre os 
triatletas, os que deberán ceder o paso. 

Os participantes, contarán co seguro deportivo da Secretaría Xeral para o 

Deporte da Xunta de Galicia ou da Federación Galega de Tríatlon (póliza 
Mapfre licencias de 1 día) segundo corresponda, debendo seguir os 
protocolos publicados ante calquera incidente 
https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/seguro-deportivo-2020/. 

RECLAMACIÓNS E APELACIÓNS: 

https://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/
https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/seguro-deportivo-2020/


Seguirase o procedemento de reclamación e apelación de probas FEGATRI 

http://fegatri.org/wp-content/uploads/2017/12/Procedemento-de-
Reclamaci%C3%B3n-Apelaci%C3%B3n-probas-da-FEGATRI.pdf 

  

CIVISMO E RESPECTO: 

Os participantes aceptan cada un dos artigos deste regulamento e 

comprométense honestamente a non anticiparse a o momento da saída e a 
cubrir tódolos tramos completos antes de cruzar a liña de meta. 

Así mesmo, manifestan ser respectuosos co persoal implicado na 

organización e co resto de participantes. 

Comprométense tamén a tratalo material deportivo propio e alleo con 
respecto. No incumprimento dalgunha destas normas cívicas será proposto 

por parte da organización os xuíces e oficiais para que sexa motivo de 
amoestación. Incídese no respecto absoluto e a observancia das normas de 
circulación e de seguridade viaria, co fin de evitar situacións perigosas que 

carreen danos irreparables tanto para o deportista como para terceiros. 

NOTA: 

A organización resérvase o dereito de modificar, comunicándoo previamente 
aos interesados, calquera aspecto do presente regulamento co único 

obxectivo de mellora 

 

 

 

http://fegatri.org/wp-content/uploads/2017/12/Procedemento-de-Reclamaci%C3%B3n-Apelaci%C3%B3n-probas-da-FEGATRI.pdf
http://fegatri.org/wp-content/uploads/2017/12/Procedemento-de-Reclamaci%C3%B3n-Apelaci%C3%B3n-probas-da-FEGATRI.pdf

