
 

        

 

 
 
 

CAMPIONATO GALEGO DE DÚATLON ESCOLAR 
2014 

 

REGULAMENTO 

 

Organiza: 

Federación Galega de Tríatlon e P.M.   

Lodeco S.L.U.  

Email: fegatri@hotmail.com 

Persoa de contacto:  Ánxeles Otero 

Teléfonos: 982 251 345 

Miguel A. Fernández: 600 433 203 

 

Colaboran: 

Secretaría xeral para o deporte 

Concello de Porto do Son 

 

Participantes  previstos: 200 

 

Data e horario da carreira: 

Sábado 10 de maio de 2014  

Saída categoría benxamín ás 11:30 

Saída categoría alevín ás 12:00 

Saída categoría infantil ás 12:40 

Saída categoría cadete ás 13:20 

Hora de remate das probas ás 14:00 

 

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

Categoría alevín: 1 km de carreira a pé – 4 km en bicicleta – 0,5 km de carreira a pé 

Categoría infantil: 1.5 km de carreira a pé – 6 km en bicicleta – 0.750 km 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: 

Porto de Portosín 

 

Recollida de dorsais: 

Na carpa de organización , nas inmediacións da transición de 10:30h a 11:15h 

 

Control de material: 

A partir das 11: 00 e ata 5 minutos antes de cada carreira.  

 

 

 



 

        

 

 

 

 

Premios: 

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

 Medallas para os tres primeiros clubs de cada categoría 

 

 

Normas de competición 

A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento de Actividade deportiva en idade 

escolar 2014 que edita a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. 

 

PARTICIPANTES: 

Poden participar os 8 mellores deportistas por categoría e sexo de cada final provincial nas categorías 

benxamín, alevín, infantil e cadete, así como os 2 mellores equipos de cada provincia. 

Non poderá participar neste Campionato ningún deportista que non participase co seu club nalgunha fase 

anterior. 

Só en casos excepcionais poderan convidarse un máximo de 2 deportistas por categoría e sexo por cada 

provincia. Será a Dirección Técnica da FEGATRI quen decida se se conceden ou non. O prazo para 

enviar as solicitudes remata o 30 de Abril. 

 

Inscricións 
Ata o mércores 7 de maio, enviando o formulario cuberto á Federación Galega de 

Tríatlon e aos seguintes enderezos electrónicos:  

fegatri@hotmail.com , edda@edu.xunta.es  e deportes.coruna@xunta.es 
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