
 
 

CAMPIONATO GALEGO DE DUATLON ESCOLAR 
Porto do Son -17 de maio de 2019 

 

 

REGULAMENTO 
 

ORGANIZA 

 Concello de Porto do Son  

 Artrogal Tri 498 

 Federación Galega de Tríatlon e P.M. 
 

PATROCINA E PROMOVE 
 Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia 

 

COLABORAN 

 Clubs Deportivos do Concello de Porto do Son. 
 

CONTACTO 

 Director de Carreira: Luis Otero Malvárez 

 Teléfono: 638 034 026 

 Email: deportesdoson@gmail.com 
 

DATA E LUGAR:   

 venres 17 de maio de 2019. A partir das 10:30h. 

 Portosín (Zona Portuaria), Porto do son, A Coruña 

 

ENTREGA DE DORSAIS  

 A partir das 9:15h.  ata 15 minutos antes de cada saída 

 Entrega de dorsais na secretaría da proba. 
 

 

CATEGORÍAS E DISTANCIAS:   

 Benxamín (2009 e 2010):  

500 m. carreira (1 volta)  2 Km. ciclismo (1volta)   250 m. carreira (1 volta) 

 Alevín (2007 e 2008):  

1 Km. carreira (2 voltas)   4 Km. ciclismo (2 voltas)  500 m. carreira (1 volta) 

 Infantil (2005 e 2006):  

1,5 Km. carreira (2 voltas)  6 Km. ciclismo (3 voltas)  750 m. carreira (1 volta) 

 Cadete (2002, 2003 e 2004):  

2 Km. carreira (2 voltas)  8 Km. ciclismo (4 voltas)   1 Km. carreira (1 volta) 
 



 

 

 
 

 

CONTROL DE MATERIAL 
 Dende as 9:30 ata 10 minutos antes de cada saída. 

 

HORARIOS DAS CARREIRAS:   

 10:30  Benxamín feminina 

 10:45  Benxamín masculina 

 11:00  Alevín feminina 

 11:25  Alevín masculina 

 11:50  Infantil feminina 

 12:20 Infantil masculina 

 12:50 Cadete feminina 

 13:30 Cadete masculina 
 

 

PARTICIPACIÓN 

 Nas carreiras benxamín feminino, benxamín masculino, alevín feminino, alevín 
masculino, infantil feminino e infantil masculino, participarán en cada carreira @s 8 
primeir@s clasificad@s individuais nos campionatos provinciais e os 2 primeiros 
equipos clasificados (cun máximo de 6 compoñentes- os equipos poden 
completarse ata seis con deportistas que teñan rematado unha proba clasificatoria) 
 

 As carreiras cadete feminina e cadete masculina serán de participación aberta. 
 

- @s participantes deberán estar en posesión da licenza federativa ou estar 
dados de alta no programa "Xogade" na modalidade de dúatlon. @s cadetes 
de último ano (ano de  nacemento en 2002) deberán estar obrigatoriamente 
en posesión da licenza federativa para poder participar na proba. 

 

INSCRICIÓNS 

 As inscricións efectuaranse mediante o modelo normalizado enviándoas ao mail 

fegatri@hotmail.com ata as 23:59h. do martes 14 de maio de 2019. Todos os 

clasificados e clasificadas deben confirmar a inscrición a través do seu envío.  

 Non se admitirán inscricións fóra de prazo.  

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 
 A proba rexerase polas normativas vixentes do Regulamento Oficial de Competicións 

da Federación Galega de Tríatlon, contemplando as adaptacións feitas polo programa 

Xogade da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, para as competicións 

de dúatlon en idade escolar. 

 

CRONOMETRAXE 

 A proba contará con cronometraxe electrónica. 

  



 

 

 
 

 

CLASIFICACIÓNS 

 Haberá clasificación individual e por equipos de cada categoría 

 

TROFEOS 

 Campión e campioa individual de cada categoría 

 Subcampión e subcampioa individual de cada categoría 

 3º e 3ª clasificad@ individual de cada categoría 

 Equipo campión galego masculino e feminino de cada categoría 

 Equipo subcampión galego masculino e feminino de cada categoría 

 3º equipo masculino e 3º equipo feminino de cada categoría 

 

ENTREGA DE TROFEOS 

 14:30 HORAS 

 

 


