
I DÚATLON CROS CONCELLO DE
CERDEDO-COTOBADE

PROBA DO “PREMIO DE OUTONO” DE DÚATLON CROS 2019
Proba aberta a seguros de un día e federados da FGC

PROBA DE PROMOCIÓN DE MENORES NON COMPETITIVA
CATEGORÍAS  PREBENXAMÍN-BENXAMÍN-ALEVÍN-INFANTIL

NACIDOS ENTRE 2005 E 2012

REGULAMENTO

Organiza: 
• Concello de Cerdedo-Cotobade

Contacto: deportes@cerdedo-cotobade.gal
• Trialtón PC Rías Baixas

Contacto: quique@triatlonpcriasbaixas.com
• Club Ciclista Cerdedo-Cotobade

Contacto: clubciclistacerdedocotobade@gmail.com
• Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

Contacto e coordinación da proba:
      Pablo Cabanelas, 669130150, comitedeportivo@fegatri.org

• Lodeco S.L.U.

Patrocina:
Concello de Cerdedo-Cotobade

Colaboran:
Deputación Provincial de Pontevedra
Protección Civil
Secretaría Xeral para o Deporte

Datas e horarios das carreiras:
Domingo 8 de decembro de 2019:

• Probas de promoción de menores, non competitivas: 
◦ Saída prebenxamín e benxamín (nacidos 2012-2009) ás 10:20h
◦ Saída alevín e infantil (nacidos 2008-2005) ás 10:35h

• Proba absoluta: saída ás 11:00h
Finalización da proba aproximadamente ás 13:00h. Entrega de premios, 13:30h.

Distancias:
Estándar (categorías de Junior en diante): 6 km de carreira a pé (2 voltas) – 19.2 km en
bicicleta BTT (3 voltas) – 3 km de carreira a pé (1 volta).

Percorrido, tanto de carreira coma de bicicleta,  un 30% asfalto e un 70% camiños e
pistas agrícolas de terra.
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Proba  de  dificultade  técnica  baixa  e  dificultade  física  media,  que  poden  verse
incrementadas en función das condicións meteorolóxicas.

Distancias aproximadas para as probas de menores non competitivas: 
• Prebenxamín e benxamín: 300m de carreira a pé (1 volta) – 800m bicicleta (1

volta) – 200m  de carreira a pé (1 volta).
• Alevín e Infantil: 750m de carreira a pé (1 volta) – 1800m bicicleta (1 volta) –

400m  de carreira a pé (1 volta).

Saída, transición e meta: Praza de A Chan, Carballedo, Cerdedo-Cotobade.
   Coordenadas 42°28'22.8"N 8°28'50.7"W  (42.472993, -8.480736).

Servizos:
• Servizo de gardarroupa nas carpas da organización.
• Servizo de vestiarios e duchas no pavillón municipal, a 1km da saída da proba.
• Abundante  zona  de  aparcamento  nos  arredores  da  Casa  do  Concello  e  nos

marxes  da  estrada  PO-233  (zona  da  saída),  e  nos  arredores  do  pavillón
municipal.

• Protección Civil e Ambulancias.
• Vehículos de apertura e peche da carreira en cada segmento.
• Voluntariado de guía e orientación durante todo o percorrido.

Recollida de dorsais e chips de cronometraxe:  Na carpa da organización o día da
proba, dende as 9:15 ata media hora antes de cada saída.

Haberá cronometraxe champion-chip. Os participantes que xa teñan en propiedade o
chip AMARELO (non valen chips de outra cor) deberán correr con el. A organización
disporá de chips para non propietarios, que serán obrigatoriamente devoltos ao finalizar
a proba. 

Igualmente, a organización poderá requerirlle aos participantes a devolución da placa
dorsal de bicicleta unha vez rematada a proba.

Reunión técnica:
Proba de menores: ás 10:15 nas inmediacións da súa transición.
Proba absoluta: ás 10:45h nas inmediacións da secretaría.

Control de material: OBRIGATORIO PRESENTAR LICENZA OU D.N.I.
Proba de menores: dende as 9:35h ata as 10:10h, na súa zona de transición.
Proba absoluta: dende as 9:45h ata as 10:45h, na zona de transición.

Premios: Trofeos para os tres primeiros clasificados/as nas categorías junior, absoluto e
veteráns, feminina e masculina.

"Art.8.6 Regulamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista ou club que non
estea  presente  na  chamada  ao  podio  será  sancionado  con  25  e  50  euros
respectivamente e non poderá participar nas seguintes probas ata o seu abono"

Premio/recordo para todos os participantes da proba de promoción de menores.



Normas  de  competición:  A carreira  rexerase  segundo  as  normativas  vixentes  do
Regulamento Oficial de Competición das Federacións Galega e Española de Tríatlon.

Inscricións: Ata o martes día 3 de decembro.

A inscrición  realizarase on-line,  a  través  da  web  da  Federación  Galega  de  Tríatlon
www.fegatri.org, no apartado  Regulamentos/Inscricións.
O abono da cota farase con tarxeta bancaria a través de TPV.

Prezo: 10€ proba absoluta. Proba de menores gratuita.

Federados FEGATRI  :
CLUBS.-  Accederán  a  través  do  apartado  competicións,  picando  na  pestana
Regulamentos/Inscricións e accedendo  á carreira de referencia.  Una 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.
PROBA DE MENORES FEDRADOS FEGATRI.- Nacidos entre 2005 e 2012. Idéntico
prodecemento.

Seguros 1 día non federados:   
Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en  REGULAMENTOS/INSCRICIÓNS
para  acceder  á  carreira.  Dentro  da  Carreira  picarase  na  ligazón   INSCRICIÓN  e
introduciran os datos. 
Custe seguro de 1 día de 12 €. A organización subvencionará 9 € do custe do seguro dun
día, co que o deportista só abona a cantidade de 3 € nese concepto.  Total pagamento
13€.

Seguro de 1 día- Deportistas con licenza de FGC (Fed. Galega de Ciclismo): 
Custe seguro de 1 día de 2,20€+ 10€ Inscrición. Total pagamento 12,20€.

Proba de menores, non federados FEGATRI:
Nacidos entre  2005 e 2012. Custe  seguro de 1 día  de menores 6 €.  A organización
subvencionará o total do seguro dun día de menores, co que o deportista non aboará
ningunha cantidade no momento da inscripción.

Imprescindible, para que a inscrición de calquer seguro de 1 dia  sexa válido, enviar a
copia do DNI en vigor á Federación Galega de Tríatlon fegatri@hotmail.com 

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 non se fan devolucións.
As devolucións das baixas comunicadas en tempo e forma serán aboadas na semana
seguinte á celebración da proba.
No  caso  de  inscricións  incompletas  (falta  de  documentación)  rematado  o  prazo  de
inscrición. Estas serán anuladas e non se farán devolucións.

PUBLICACIÓN 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
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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).

Limitado a   200   participantes por rigorosa orde de inscrición

Lista de Espera
Completadas  as  prazas,  abrirase unha  lista  de  espera  por  orde  de  chegada de
solicitude enviando un  mail a    fegatri@hotmail.com   indicando no    asunto “Lista de
espera Du Cros Cerdedo-Cotobade”   con todos os    datos persoais (nome, apelidos,
DNI, data de nacemento, tlf. Email).

**O  mércores  4  de  Decembro,  tras  coñecer  as  baixas,  comunicarase  por  correo
electrónico  aos  deportistas  da  lista  que  entren  na  proba.  Terán  para  formalizar  a
inscrición ata ese mesmo día, ás 14:00 h.

Percorridos:

Percorrrido de carreira a pé: primeiro segmento, 2 voltas; terceiro segmento, 1 volta.

mailto:fegatri@hotmail.com


Percorrido de ciclismo BTT (segundo segmento): 3 voltas

Transición,  Saída/Meta,  post-meta,  secretaría,  carpas  organización  e  oficiais,
gardarroupa, etc.



Plano de situación Saída-Meta-Transición-Secretaría e Vestiarios-Duchas

Percorridos proba de menores:
• Saída e meta no mesmo sitio ca proba absoluta.
• Transición no novo aparcamento do centro de saúde.

Segmento 1 Menores: ~300m (prebenxamín e benxamín) e ~750m (alevín e infantil)



Segmento 2 Menores: ~800m (prebenxamín e benxamín) e ~1800m (alevín e infantil)

Segmento 3 Menores: ~200m (prebenxamín e benxamín) e ~400m (alevín e infantil)
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