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COMUNICADO CAMBIO REGULAMENTACIÓN TRIATLÓN DE PONTEVEDRA 

Pola presente comunicase que ven de ser aprobada e certificada pola Secretaría Xeral para o 
Deporte unha modificación no protocolo FISICOVID-DXT da FEGATRI. Esta actualización da a 
posibilidade,  cando un organizador así o decida e as condicións do percorrido e sede o 
admitan,  de celebrar a proba cunha saída conxunta, realizando a todos/as deportistas un test 
PCR ou antíxenos no día da proba. 
 
Conforme a isto a organización do Cpto Galego de Tríatlon Sprint e Remudas Mixtas de 
Pontevedra, coa FEGATRI acorda modificar as condicións da celebración  deste campionato, 
para poder garantir unha disputa máis limpa do mesmo,  garantindo as condicións de 
seguridade e a ampliación a 170 prazas (cubriranse coa lista de agarda e deportistas con 
licenza galega, ou de clubs galegos, que se inscriban ata o remate de prazo de inscrición) 
 
 
Debemos ter en conta que a única modificación nas medidas preventivas, serán a 
eliminación da distancia de seguridade durante a disputa dos tres sectores de competición, 
dende a saída ata a meta. Todas as demais medidas preventivas, tanto no desenvolvemento 
da competición, coma ata a pre-saída e pos- meta seguen sendo as mesmas e deben 
respectarse. 
 
As probas de test de antíxenos realizaranse a todos os deportistas no día da competición, 
sábado, 21 de agosto a partir das 12:00 h. nos horarios que se establecen a continuación 
(deberá consultarse a listaxe de dorsais que será publicada o xoves na web).  Os/as deportistas 
deberán identificarse co DNI/Licenza e non se permitirá o acceso en horario diferente. Unha 
vez confirmado que o/a deportista ten resultado negativo, poderá acceder á recollida de 
dorsal.  
 

SAIDA MASCULINA 

HORA DORSAL 

12:00 h. 1 a 22 

12:15 h. 23 a 45 

12:30 h. 46 a 68 

12:45 h. 69 a 90 

13:00 h. 91 a 110 

13:30 h. 111 a 130 

13:45 h. 131 a 150 

14:00 h. 151 a 170 

SAIDA FEMININA 

HORA DORSAL 

14:30 h. 1 A 20 

14:45 h. 21 A 40 

15:00 h. 41 A 61 

  
15:00 H. RELEVOS QUE NON PARTICIPASEN EN INDIVIDUAL 
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