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REGULAMENTO DA PROBA
CAMPIONATO XUNTA DE GALICIA DE ACUATLÓN CATEGORÍAS JUNIOR,
SUB23, ABSOLUTA E VETERANA.
IV ACUATLÓN CONCELLO DE POIO

ORGANIZAN
__________________________________________________________________________

Triatlón Poio
Concello de Poio
Federación Galega de Triatlón e PM.
Loxistica: Championchipnorte

triatlonpoio@triatlonpoio.com
deportes.poiomovese@concellopoio.gal
fegatri@hotmail.com
comercial@championchipnorte.com

DATOS DEPORTIVOS DA PROBA
__________________________________________________________________________

A proba rexerase polas normativas e regulamentos vixentes da Federación
Galega de Tríatlon e Federación Española de Tríatlon e contemplará o protocolo
preventivo COVID19 vixente na FEGATRI.
O campeonato acollerá únicamente categorías Junior, Sub23, Absoluta e Veterano.
Regulamentos 2021 FETRI/FEGATRI

Protocolo Preventivo COVID 19 FEGATRI

DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN
__________________________________________________________________________

11 setembro de 2021
Praza do peirao da chousa – Combarro (POIO).

42°25'75"N 8°42'60"W

ACCESO:

Acceso controlado (COVID19) a partir das 14:00 horas.
Obrigatorio identificarse con licenza ou DNI, NIE, pasaporte e entregar a declaración
responsable cuberta e asinada,
SAIDA E CHEGADA E ZONA DE TRANSICIÓN:
Praza do peirao da chousa – Combarro (POIO)

HORARIOS
__________________________________________________________________________
ENTREGA DE DORSALES:
Carpa da organización de 14:30 A 16:30
CONTROL DE MATERIAL:
14:45 a 16:40 h.
Hora de comezo da proba: ás 17:00 horas
Os/as deportistas deberán estar na cámara de chamadas 10 minutos antes da súa saída.
ENTREGA DE PREMIOS:
En canto remate a proba (horarios aproximados de 19:00 horas)

DISTANCIAS
_____________________________________________________________________________

CATEGORIA
FEMENINA/MASCULINA
DISTANCIAS TOTALES

CIRCUITO NATACIÓN
1 VOLTA CIRCUITO 1.000 M.
1.000 MTS.

CIRCUITO CARREIRA
1250 M.
3 VOLTAS CIRCUITO 1.666
4
5.001 MTS.

CRONOMETRAXE
_____________________________________________________________________________

A cronometraxe estará a cargo de championchipnorte.
Se tes chip amarelo deberás usalo (asegúrate de telo asociado na túa conta de usuario de
championchipnorte. com).
Se non tes chip amarelo podes contratar un chip para este evento no proceso de inscrición
pagando unha cuota de 25,00€, o cal valería para calquera evento cronometrado co sistema
Championchip.
O deportista poderá quedarse co chip en propiedade ou ben devolvelo, neste caso serían
reembolsados 23 euros, a través do TPV na tarxeta de abono, na semana seguinte á
competición. En caso de devolver o chip sen tobillera, reembolsaríanse só 20 euros.

Non se disporá de chips de aluguer na proba.

INSCRICION
_____________________________________________________________________________
Ata o martes, 7 de setembro ás 23:59 h. ou completar as prazas (por rigorosa orde de
inscrición)
Prazas limitadas a 200 participantes + 10 invitacións reservadas á organización.
A cota de inscrición será aboada por TPV con tarxeta bancaria

Prezo: 15 euros
Deportistas con licenza de tríatlon en vigor. Reserva de preferencia, ata o mércores 1 de
setembro, para deportistas con licenza galega ou pertencentes a un club galego.
A partir desta data non se reservarán prazas e calquera deportista con licenza de triatlón en
vigor poderá inscribirse
PRAZOS DE INSCRICION
1º prazo ata o mércores, 1 de setembro.- Deportistas con licenza galega ou dun club
galego.

-Categoría feminina: Reservadas a 100 participantes
-Categoría masculina: Reservadas a 100 participantes
2º prazo do xoves, 2 de setembro ata o martes 7 de setembro.- Aberta a calquera
deportista con licenza de tríatlon en vigor.

PROCEDEMENTO
Deportistas
A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon
www.fegatri.org, no apartado COMPETICIÓNS/Regulamentos/Inscricións
Deberán introducir os datos persoais que figuran no formulario. O abono da cota farase con
tarxeta bancaria a través de TPV.

Clubs
Accederán
a
través
do
apartado
competicións,
picando
en
COMPETICIÓNS/Regulamentos/Inscricións e accedendo á carreira de referencia. Unha vez

que se accede á carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN, e introducirase o código do club (o
código a utilizar é o mesmo que o do programa de licencias).

BAIXAS E DEVOLUCIÓNS
As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo
electrónico fegatri@hotmail.com, antes do remate do prazo de inscrición. Unha vez pechado o
prazo non se fan devolucións.
As devolucións das baixas comunicadas en tempo e forma serán aboadas na semana seguinte
á celebración da proba a través do TPV na tarxeta de abono.
No caso de inscricións incompletas (falta de documentación) rematado o prazo de inscrición.
Estas serán anuladas e non se farán devolucións.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE INSCRITOS
Lista provisional. O xoves anterior á proba publicarase a lista provisional de inscritos (esta
admite reclamacións cando na listaxe se da algún erro debido ao manexo dos datos na
Federación, por exemplo, baixas solicitadas en tempo que non aparecen dadas na lista, ...). É
moi importante revisar esta listaxe para ter opción a reclamar se hai algún erro no mesmo.
Lista definitiva. O venres anterior á proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non
admite cambios).

LISTA DE ESPERA
Esgotadas as prazas en calquera das carreiras, abrirase unha lista de espera que se xestionará
segundo se indica a continuación.
A lista de espera xestionarase diariamente, por orde de inscrición, segundo as vacantes que se
vaian producindo e ata o remate do prazo de inscrición. Comunicarase ao/á participante
correspondente, da lista de espera, por correo electrónico a vacante, dándolle prazo para
formalizar a inscrición ata as 14:00 h. do mesmo día. A última incorporación será feita o
mércores, 08 de setembro ás 14:00h.

PREMIOS
_____________________________________________________________________________


Medallas para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría:
junior, Sub23, Veteranos femininas e masculinos.



Trofeos para os tres primeiros equipos femininos e masculinos.



Trofeo ao mellor clasificado empadroado en Poio



Trofeo á mellor clasificada empadroada en Poio

"Art.8.6 Regulamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista ou club que non estea presente na
chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar nas
seguintes probas ata o seu abono".* Exención covid-19 calquera deportista que non poida quedar á
entrega deberá avisar ao Delegado Técnico ou Xuíz Árbitro.

NORMATIVA DE COMPETICION
_____________________________________________________________________________
A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento Oficial de Competición da
FederaciónGalega e Española de Tríatlon.
http://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/

PLANOS DA PROBA
_____________________________________________________________________________

UBICACIONS:
Toda a documentación de localización, servicios da proba, circuítos e distancias están a
disposición de deportistas na ferramenta RACEMAP na seguinte ligazón.

https://racemapp.com/proyecto/206-acuatlon-poio

PLANO 1: Plano general dos percorridos e servicios do evento. (disponible no link de racemap)

Plano 1

PLANO 2: Plano do percorrido de natación (disponible no link de racemap)

Plano 2

PLANO 3: Plano do percorrido de carreira a pé, cun circuito de 1,66 km a o que haberá que dar
3 voltas completas para facer un total de 5,01 km.

Plano 3

PLANO 4: Plano fluxos da Transición

Plano 4

NORMATIVA XERAL
_____________________________________________________________________________
Segundo se recolle no protocolo COVID-19 de aplicación á proba, citado neste regulamento, é
de obrigado cumprimento para todas as persoas da proba, o seguinte:
•Manter a distancia interpersoal de 1.5 m en todo momento, antes, durante e despois da
práctica deportiva.
•Uso de máscara en todo momento, coa única excepción do momento da práctica deportiva.
•Evitar lugares concorridos, aglomeracións de persoas ou saúdo con contacto físico.
•Non acudir á proba en caso de presentar síntomas compatibles coa COVID-19, febre ou
contacto estreito recente con positivos.
En caso de detección, ou auto detección, de sospeita de COVID -19 no entorno da proba,
seguiranse as directrices establecidas no punto 4.3 do protocolo FEGATRI.
Infórmase aos deportistas de máis de 60 anos de que existe un maior risco de consecuencias
graves en caso de contaxio e recoméndase unha maior toma de medidas preventivas pola súa
parte.

PROCEDEMENTOS DE SAÍDAS
_____________________________________________________________________________
Escalada, con 10 deportistas saíndo cada 30” (trinta segundos), dende o seu caixón de saída, e

cunha separación lateral de 2 metros entre deportistas.
Dez minutos antes do comezo da saída, os/as deportistas iranse ordenando por dorsal na
cámara de chamadas, mantendo sempre a distancia de seguridade, e irán avanzando cara os
caixóns de pre-saída segundo o vaian indicando os oficiais e persoal de organización. Ao entrar
no caixón de pre-saída, cando o/a oficial o indique, os/as deportistas poderán quitar a máscara
e desbotala no contedor habilitado nese punto a tal efecto. Se un/unha deportista presente
non toma a saída no momento que lle corresponde, quedará a xuízo do/a DT permitirlle ou
non tomar despois a saída, como moi pronto na última tanda, e asignándolle en calquera caso
o tempo de saída que inicialmente lle correspondía.

CHEGADA A META
_____________________________________________________________________________
Unha vez que os/as deportistas pasen a liña de meta, dirixiranse, sen pararse, á zona próxima
de post-meta, onde primeiramente se lles fará entrega dunha máscara que deberán colocar
inmediatamente, e pasarán a avituallarse e saír da zona de post-meta coa súa roupa.
Todo o procedemento farase nun único sentido de circulación, e mantendo sempre a distancia
de seguridade co resto de deportistas e persoal da proba

RECOLLIDA DE DORSAIS
_____________________________________________________________________________
A través de adestrador/a con acreditación ou directamente a deportistas inscritos/as. Na carpa
de acceso a zona restrinxida, onde deberán de presentar a declaración responsable para
poder acceder á zona pechada. Será absoluta responsabilidade do/a deportista estar en
posesión da declaración responsable, e presentar a súa identificación xa que sen ela non se
poderá acreditar nin poderá acceder a zona restrinxida.

REUNION TÉCNICA
_____________________________________________________________________________
Por mor do protocolo covid-19 a reunión técnica será celebrará as 20.00 h do venres, 10 de
setembro 2021 online e será publicada o xoves na páxina da FEGATRI

PATROCINAN
_____________________________________________________________________________
Secretaría Xeral para o Deporte, Fundación Deporte Galego, e os patrocinadores oficiais do
Club Tríatlon Poio, TintaNegra, Arbogal, Bicicletas Farto.

COLABORAN
_____________________________________________________________________________
Policia Local, Protección Civil, Supermercados Froiz, Godieta, Club Piragïsmo Poio.

