
CIRCUÍTO GALEGO “NO DRAFT” 2021 
O Circuíto Galego “NO DRAFT”, estará composto polas seguintes probas que puntuarán para o 

mesmo en 2021. 

LONGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA DISTANCIA ESTÁNDAR 
NORTHWEST TRIMAN HALF RIBADEO TRIATLON ATLÁNTICO BAIONA 

 NORTHWEST TRIMAN TRIATLON BOAMORTE SANXENXO 

 DESAFIO ISLAS CIES  

 

Elaborarase unha clasificación final do circuíto, a modo de ranking, masculina e outra feminina. 

Nestas clasificacións incluiranse todos e todas as deportistas que participen e rematen ao 

menos unha das probas que o compoñen. 

Para ter o título de campión ou campioa do circuíto, e ter dereito a calquera premio que se 

outorgue por este ranking, será preciso ter licenza federativa galega de tempada. 

Clasificación final do circuíto 

1.-  Sumaranse as mellores puntuacións de cada deportista segundo o número de 

probas desenvolvidas, de acordo ao seguinte. 

- Número de probas de circuíto ≥ a 6   puntuarán  máximo  4 probas. 

- Número de probas de circuíto =  5      puntuarán  máximo 3 probas. 

- Número de probas de circuíto [3-4]   puntuarán máximo  2 probas 

2.-  As puntuacións en cada proba rematada outorgaranse seguindo as táboas 

reflectidas máis abaixo. 

3.-      En caso de empate a puntos, para o desempate seguiranse por orde os criterios 

seguintes: 

o 1º: Prevalecerá quen teña mellor puntuación en proba de LD 

o 2º: Prevalecerá quen teña mellor puntuación en proba MD. 

o 3º: Deportistas con mellor puntuación en proba de Distancia 

Estándar 

PREMIOS  

 1º clasificado e 1ª clasificada 400€ 
 2º clasificado e 2ª clasificada 200€ 
 3º clasificado e 3ª clasificada 100€ 
(Os premios serán outorgados pola Federación Galega de Tríatlon. Só optarán a eles 

deportistas con licenza galega de tempada) 

 



 

NOTA ACLARATORIA  DE EXEMPLO 

O circuito “NO DRAFT” 2021, está composto por X probas. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

X. 

 Todos os deportistas e todas as deportistas entran na clasificación do circuíto, con só 

participar nunha proba. 

 Cada deportista elixe en cales e cantas probas participa, no caso de que haxa dúas probas 

na mesma data.  

 
PUNTUACIÓN FINAL 2021 

Exemplo 
Circuíto = 6 probas 

 
Sumaranse como máximo as 4 mellores puntuacións  

(Pto 1 do regulamento - Nº probas de circuito ≥ 6) 

 
Deportista que participa en 5 probas- Puntuaranse as 4 mellores  

Deportista que participa en 4 probas- Puntuaranse as 4  

Deportista que participa en 3 probas- Puntuaranse as 3  

Deportista que participa en 2 probas- Puntuaranse as 2  

Deportista que participa en 1 proba- Puntuaranse  1  



 

 


