
 

 

 

II ACUATLÓN DE VIGO DEPODESAFÍO  

(PRAIA DE SAMIL) 
 

REGULAMENTO 

Organiza: 
Team Relay SL. 

Email:info@teamrelay.es  

Teléfono 695 552 067 

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno  

Colaboran: 

Deputación de Pontevedra Concello de Vigo 

Policía Local 

Secretaría Xeral para o Deporte 

 

Datas e horarios das carreiras:  

Sábado, 26 de Outubro de 2019  

 

Saída proba benxamín ás 9:30  

Saída proba alevín ás 9:45 

Saída proba infantil ás 10:00  

Saída proba cadete ás 10:30 

Hora de remate da proba: 11:00 horas aproximadamente 

 

Distancias: 

Benxamín: 100 m de natación/ 500m de carreira a pé (1 volta)  

Alevín:  200 m de natación/ 1.000m de carreira a pé (1 volta)  

Infantil:  400 m de natación/ 2.000 m de carreira a pé (2 voltas)  

Cadete:  500m de natación/ 3.000m de carreira a pé (3 voltas) 
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Inscricións: Gratuíta 

Prazo de inscrición: Ata o martes 22 de Outubro 

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

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

 

Federados: 

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 (o código a utilizar é o mesmo que o do programa de 

licenzas) 

DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.- Deberán introducir o seu número de licenza e 

a data de nacemento. 

Licencias 1 día: 

Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en 

REGULAMENTOS/INSCRICIÓNS para acceder á carreira. Dentro da Carreira,  

picarase na ligazón INSCRICIÓN e introduciranse os datos. Deben enviar a 

copia do DNI en vigor antes de rematar o prazo de inscrición para que esta 

sexa validada (ó correo fegatri@hotmail.com). 

Menores non federados só aboarán os 6€ de licenza de 1 día de menores. O 

Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria. 

  

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 o prazo non se fan devolucións. 

-No caso de inscricións incompletas (falta de documentación) rematado o 

prazo de inscrición. Estas serán anuladas e non se farán devolucións. 

As devolucións serán aboadas na semana seguinte á celebración da proba. 

Unha vez pechado o prazo de inscrición estas non admiten 

modificacións. 
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Publicación de listas 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 de Samil-Parking situado ó carón do posto da Policía Local 

Recollida de dorsais:  

Na carpa de organización ó carón da transición desde 45´ antes do 

comezo da proba ata 10´ antes de cada saída 

Control de material:  

De 8:45 ata 15 minutos antes de cada saída 

 

Premios 

Trofeos para os tres primeir@s clasificad@s de cada categoría: 

Benxamín, Alevín , Infantil e Cadete. 

Quen remate a proba recibirá un agasallo conmemorativo da mesma. 

 

Normas de competición 

 A carreira rexerase segundo as normativas vixentes dos 

Regulamentos Oficiais de Competición das Federacións Galega e 

Española de Tríatlon. 

Consulta os regulamentos na seguinte ligazón 

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

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

