
 
DÚATLON ESCOLAR DE VILALBA- 
CLASIFICATORIO PARA A FINAL 

PROVINCIAL 2019 
REGULAMENTO 
 

Organiza: 

FeFeMe Tríatlon do Miño 

Cidade de Lugo Fluvial   

Lodeco S.L.U. 

Federación Galega de Tríatlon 

Email: fefemetriatlon@yahoo.es 

Persoa de contacto:  José Ángel Fernández Martínez 

Teléfonos: 677 577 453 

Miguel A. Fernández: 600 433 203 

 

Patrocina e promove: 

Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia 

 

Patrocina: 
Fundación Deporte Galego 

 

Colabora: 

Concello de Vilalba 

Agrupación Polideportivo San Ramón de Vilalba 

 

Participantes  previstos: 90 

Só deportistas de alta na actividade deportiva Dúatlon do programa XOGADE 2019 

provincia de Lugo. 

 

Data e horario da carreira: 

Sábado 23 de marzo de 2019 

Saída categoría benxamín ás 16:00h 

Saída categoría alevín ás 16:20h 

Saída categoría infantil ás 16:50h 

Saída categoría cadete ás 17:30h 

Hora de remate das probas ás 18:15h 

 

Distancias:  
Categoría benxamín: 0,5 km de carreira a pé – 2 km en bicicleta – 250m de carreira a pé 

Categoría alevín: 1 km de carreira a pé – 4 km en bicicleta – 500m de carreira a pé 

Categoría infantil: 1.5 km de carreira a pé – 6 km en bicicleta –750 m de carreira a pé 

Categoría cadete: 2 km de carreira a pé – 8 km en bicicleta – 1 km de carreira a pé 

 

 



 

Saída, transición e meta: 

Polígono Industrial 

 

Recollida de dorsais: 

Na carpa de organización, nas inmediacións da transición desde 45´ antes do comenzo 

de cada proba ata 10´ antes da saída.  

 

Premios: 

 Medallas para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría. 

 

Normas de competición 

A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento de Actividade 

deportiva en idade escolar 2019 que edita a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de 

Galicia e do regulamento de competicións das Federacións Galega e Española de 

Tríatlon. 

Para as categorías benxamín e alevín, estarán permitidos os minifreos nas bicicletas, 

unha vez que se revise que a súa colocación non infrinxe a seguridade eles e o resto de 

participantes. 

 

Seguro de accidentes 
Os participantes, contarán  co seguro deportivo do programa XOGADE, debendo seguir 

o protocolo publicado na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de 

Galicia ante calquera incidencia. 
https://www.deporteescolargalego.com/index.asp 

http://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/ 

 

 

Inscricións 
Ata o martes, 19 de marzo, enviando o formulario cuberto 

á Federación Galega de Triatlón email: 

fegatri@hotmail.com e deportes.lugo@xunta.es 

 
Obrigatorio indicar o nome e apelidos, teléfono e email de técnico ou 

Delegado/a responsable de cada equipo ou club. 
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