
 

 

 

FINAL PROVINCIAL DÚATLON ESCOLAR 

 Fene 21 de abril de 2019 

REGULAMENTO DÚATLON ESCOLAR 

Organiza:  

Concello de Fene  

Triatlón Ferrol 

Lodeco S.L.U. 

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno. 

Persoa de contacto: Jaime Ruiz del Ganso 

Teléfono: 646 772 607 

Patrocina e Promove: 

Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia 

Colaboran  

NorInver 

Protección Civil Fene 

Policía Local Fene 

Fundación Deporte Galego 

Participantes previstos: 250 

Data e horario da carreira: 

Domingo , 21 de abril de 2019 

Inicio 10 h 15´ 

Remate proba  13 h 45´ 

Saída, boxes e meta: San Valentín (frente Pavillón A Xunqueira) 

 



 

 

 

Recollida de dorsais: 

No pavillón de deportes o carón dos boxes desde 45´antes do comenzo da proba ata 10´antes  

da saída 

Horarios Estimados das carreiras e distancias: 

CATEGORÍA Distancia SAÍDA 

Benxamín Masculino  500m (1v)-2000m(1v)-250m (1v) 10:15 

Benxamín Feminino 500m (1v)-2000m(1v)-250m (1v) 10:35 

Alevín Masculino 1000m (1v)-4000m(2v)-500m (1v) 10:50 

Alevín Feminino 1000m (1v)-4000m(2v)-500m (1v) 11:15 

Infantil 1500m (2v)-6000m(3v)-750m (1v) 11:35 

Cadete 2000m (2v)-8000m(4v)-1000m (1v) 12:20 

Premios: 

Medallas para as/os tres primeiras/os de cada categoría sexo, da clasificación individual. 

Normas de competición 

A proba 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 mini freos nas bicicletas, unha vez que se 

revise que a súa colocación non infrinxe a seguridade nin para eles nin para o resto de 

participantes. 

Seguro de accidentes da Secretaría Xeral para o Deporte (6 a 16 anos) 

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. 

A información sobre o seguro de accidentes deportivos XOGADE facilitado pola Xunta de 

Galicia e protocolo de actuación pode atoparse na seguinte enlace 

https://xogade.xunta.gal/es/sfederado616 

Inscricións 

Ata o martes 16 de abril de 2019, enviando o formulario cuberto á Federación Galega de 

Tríatlon ao correo-e: fegatri@hotmail.com e deportes.coruna@xunta.es . Só deportistas dados 

de alta na actividade deportiva Dúatlon do programa XOGADE 2019, clasificados nas fases 

previas de Carballo e Santiago. Obrigatorio indicar o nome e apelidos, teléfono e correo-e do 

técnico ou Delegado responsable de cada equipo ou club. 
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