CAMPIONATO GALEGO DUATLON
ESCOLAR CONCELLO DE A PASTORIZA
2015
REGULAMENTO
Organiza:
Federación Galega de Tríatlon e P.M.
Concello de A Pastoriza
Contacto:
982 25 13 45
fegatri@hotmail.com

Patrocina e promove:
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral para o Deporte

Data e horario da carreira:
Domingo, 31 de Maio de 2015
A proba comezará coa saída benxamín ás 11:00h.
Continuando pola alevín, infantil e cadete.
Hora de remate da proba está previsto para as 14:30h.

Categorías
Benxamín: nad@s en 2005 e 2006
Alevin: nad@s en 2003 e 2004
Infantil: nad@s en 2001 e 2002
Cadete: nad@s en 1999 e 2000

Distancias:
Categoría benxamín: 0,5 km carreira a pe – 2 km en bicicleta – 250 m de carreira a pé
Categoría alevín: 1 km de carreira a pe – 4 km en bicicleta – 500m de carreira a pé
Categoría infantil: 1.5 km de carreira a pe – 6 km en bicicleta –750 m de carreira a pé
Categoría cadete: 2 km de carreira a pe – 8 km en bicicleta – 1 km de carreira a pé

Saída, boxes e meta:
PTC Escuela, Avda. Constantino Cavaleiro, A Pastoriza (Lugo)

Recollida de dorsais:
Na carpa de organización ó carón dos boxes, dende ás 09:45 horas ás 10:45 horas.

Premios:
 Medallas para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría.
 Trofeos para os tres primeiros equipos clasificados de cada categoría.

Normas de competición
A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento de Actividade
deportiva en idade escolar 2015 que edita a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia.
Invitacións:
As solicitudes de invitación deben ser motivadas e serán enviadas antes das 14:00
horas do martes, 26 de Maio de 2015.
Transporte:
O traslado dos deportistas farase por medios propios, é dicir, a Federación non se fai
cargo do mesmo.

Inscricións
Só clasificados
Deberán enviarse

por correo electrónico no formulario de inscrición a

fegatri@hotmail.com e deportes.lugo@xunta.es,

maio de 2015.
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