
VI TRÍATLON DE MENORES 2019 – CEDEIRA 
CAMPIONATO GALEGO 

REGULAMENTO 
 

Organiza:  
Club Natación Cedeira Muebles García 
Email: cncatacioncedeira@gmail.com 
Persoa de contacto: Xan Xosé Suárez Vilela 
Teléfono:652 214 833 
Federación Galega de Tríatlon 
 
Patrocina: 
FEGATRI 
 
Colaboran: 
Concello de Cedeira 
Muebles y Carpintería García 
Horno Artesano Arribi 
Decobaño Decoración 
A Taberna de Jojó 
Club Ciclista Punta Candieira 
Cruz Roja 
Policía Local 
Protección Civil 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 
Datas e horarios das carreiras: 
Sábado 13 de xullo de 2019 
 

CATEGORÍA NATACIÓN BICICLETA CARREIRA HORA* 
BENXAMÍN FEMININO (09-10) 100 m (1v) 2 km (1v) 500 m (1v) 14:00 

BENXAMÍN MASCULINO (09-10) 100 m (1v) 2 km (1v) 500 m (1v) 14:15 

ALEVÍN FEMININO (07-08) 200 m (1v) 4 km (2v) 1000 m (2v) 14:30 

ALEVÍN MASCULINO (07-08) 200 m (1v) 4 km (2v) 1000 m (2v) 15:00 

INFANTIL (05-06) 400 m (1v) 8 km (4v) 1500 m (2v) 15:30 

CADETE (02-03-04) 750 m (1v) 10 km (4v) 2500 m (2v) 16:15 

 

 OS HORARIOS PODERÁN SUFRIR VARIACIÓNS EN FUNCIÓN DA INSCRICIÓN NA 
PROBA E DAS CONDICIÓNS DE MAREA E CORRENTES 

Inscricións: 
Gratuíta  
Prazo: ata o martes 9 de xullo. 
 
Forma de inscrición: 

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org 

, no apartado Competicións /Inscricións. 

Unha vez na carreira, accederán cos códigos xa enviados a clubs e independentes no apartado 

inscricións á dereita da mesma. 

 

Cada club deberá designar un Técnico/Delegado, responsable do Club fronte calquera incidencia da 

competición. Os seus datos, cun número de teléfono de contacto, serán comunicados ao email 

fegatri@hotmail.com. Para poder validar a inscrición na proba 

http://www.fegatri.org/


Baixas e política de Devolucións 
As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo electrónico 
fegatri@hotmail.com, antes das 20:00 h.  do mércores anterior á proba. As baixas non comunicadas en 
prazo terán unha penalización de 5€ por deportista que serán facturados ao club, ao final de cada 
tempada.No caso de inscricións incompletas (falta de documentación) rematado o prazo de inscrición. 
Estas serán anuladas e non se farán devolucións. 

 
Publicación 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). 
 
Saída, transición e meta: 
Praia da Magdalena. 
 
Recollida de dorsais: 
Na carpa de organización nas inmediacións da transición dende 45´ antes do comezo da proba ata 10´ 
antes de cada saída.  
 
Premios: 

 Medallas para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría e os tres primeiros clubs da global.  
 
Todos os que rematen a proba recibirán un agasallo conmemorativo. 
 
Normas de competición 
A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento Oficial de Competición da 
Federación Galega de Tríatlon. 

 
 

mailto:fegatri@hotmail.com


MAPAS DE PERCORRIDOS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


