
MODIFICACIÓNS REGULAMENTARIAS 

Art. 3.- Campionatos Galegos Absolutos de Dúatlon e Tríatlon de Estrada

3.1.1
Debido aos protocolos establecidos no plan preventivo para facer fronte ao COVID-19, as saídas dos 
Campionatos Galegos individuais terán máximo 75 participantes.

3.2.1  
O título de campionato Galego cadete disputarase nunha proba específica de dúatlon de menores en 2020 ao 
non haber duatlon escolar. Todos/as participantes deberán posuír licenza federativa de tríatlon na tempada.
3.2.3 No caso de que non se dispute campionato galego de Tríatlon de Menores. O título de campión galego 
cadete outorgarase ao igual que o resto de categorías conforme aos (Art. 3.1 e Art.3.3 do regulamento) 

Art. 4.- Clasificación para os Campionatos Galegos de Dúatlon e Tríatlon de Estrada.

Para clasificarse para os Cptos.Galegos será necesario gañar a praza nalgunha das probas do circuíto do 
seguinte xeito:

4.1.2) Clasificación para o Campionato Galego Masculino 2020.-
a) O número de deportistas que se clasifica para cada final axustarase ás probas do circuíto de 
maneira que a saída nunca supere aos 75 deportistas. 
b) As prazas a repartir, descontadas as invitacións dos clubs para 2020  sería o seguinte ( 
xúntase cadro de acordo ao artigo 5 do regulamento), repartiranse por igual entre os clasificatorios 
desenvolvidos en cada caso.
Duatlon.- 55 prazas
Tríatlon.- 56 prazas 

4.1.3) De cara á cobertura da totalidade de prazas, abrirase unha lista de espera para cada campionato,
enviando os datos do deportista e club por email á FEGATRI antes do remate do prazo de inscrición.

a) De non inscribirse todos os clasificados e/ou os clubs non usen as invitacións outorgadas, o 
mércores previo á proba, procederase a avisar  aos deportistas en lista de espera ata completar as 
75 prazas dispoñibles no campionato. 
A orde de entrada será por orde de clasificación  nas probas clasificatorias de circuíto. En caso de 

empate a postos sempre se terá en conta de xeito prioritario a clasificación na última proba. 

 

5.- Invitacións para o Cpto Galego de Dúatlon e Tríatlon de Estrada 

CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLON 

MASCULINO 

INVITACIÓNS POR 
CLASIFICACIÓN 2019   

CAMPIONATO GALEGO DE DUATLON 

MASCULINO 

INVITACIÓNS POR 
CLASIFICACIÓN 2019 

CIDADE DE LUGO FLUVIAL 3   T. ARCADE INFORHOUSE 3 

ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO 3   CIDADE DE LUGO FLUVIAL 3 

T. ARTEIXO 3   T. COSTA DA MORTE 3 

T. BOIRO 2   T. MOTOBIKE-POIO-GALAICO 2 

AD FOGAR 2   OLIMPICO DE VEDRA 2 

TRIPENTA TERRAS DE LUGO 2   TRIPENTA  TERRAS DE LUGO 2 

TRIATLON RIAS BAIXAS 1   T. COMPOSTELA 1 

AD NARON 1   CC MUROS 1 

T. MAR DE VIGO 1   T. FERROL 1 

TRINORTH 1   T. VILAGARCIA 1 

CN PABELLON OURENSE 1       

     

TOTAL INVITACIÓNS 20  TOTAL INVITACIÓNS 19 

     
PRAZAS A REPARTIR 

TRIATLON 55  

 PRAZAS A REPARTIR 

DUATLON 56  

(Aprobadas pola Comisión Delegada de 10/06/2020)



6.- Circuítos Galegos de Dúatlon e Tríatlon de Estrada. Clasificatorios para o Campionato Galego
6.5 a.1) 
Ningunha das saídas poderá ter máis de 75 participantes e respectaranse as diferenzas de tempos establecidas.

- Saída Rápida/con corte Masculina.- Para inscribirse na carreira clasificatoria, “rápida” con corte abrirase un 

prazo de inscrición previo, de dous días,  que dará prioridade de inscrición aos 20 primeiros clasificados do 
Campionato Galego de 2019.  A partir deses dous días, abrirase ao resto de deportistas e as inscricións 
outorgaranse por orde ata o límite de 75. As baixas dadas ata o luns previo á proba iranse publicando e 
eliminando do sistema para dar opción a novas inscricións no último día. 

- Saída 1/Sen corte-Non clasificatoria.-  Se o organizador ten posibilidade e así o considera  podería dividir esta 
noutras dúas saídas. Engadindo  75 participantes máis cunha diferenza de 15-20minutos, segundo a situación 
do circuíto. De cara a permitir unha participación máis alta. 

o Neste caso faríase destas dúas saídas da proba sen corte, unha clasificación por tempos entre as 
dúas, que se  engadiría  a continuación da carreira “rápida”/clasificatoria, tal e como xa estaba 

regulado. 
o A saída outorgarase por orde de inscrición. 

 
5.  Convocatoria Asemblea Xeral 

Infórmase de que ante a situación alongada de suspensión da Asemblea Xeral e dado que polo momento a 
xuntanza presencial dun alto número de persoas nunha sala non é polo momento aconsellable,  acórdase 
convocar xuntanza telemática acolléndose ao artigo 40 do “Real Decreto 8/2020 de 17 de mrzo de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” poñendo as 

medidas de control de asistencia, identificación e votación necesarias a través da plataforma de 

teleconferencias zoom, mantendo a orde do día previa co punto de aprobación de contas e información de 

calendarios e modificacións normativas  

 

 
 

Non habendo rogos e preguntas levántase a sesión ás 20:49 h.  
 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


