
REUNIÓN 

TÉCNICA 
Proba de Promocion 

Menores NON competitiva 

19 marzo 2022 



• Persoas clave: 

 Director de Carreira:  José Ramón González  

 Delegado Técnico:       Mónica Flores 

 Coordinación  COVID:  Pablo Cabanelas 

 

• Xurado de Competición 

 Delegado Técnico:   Mónica Flores Ferreiro 

 Federación Galega:  Bárbara Carbajales León 

 Representante Clubs:  Francisco Cendán (Triatlón Compostela) 
 

PRESENTACIÓNS 



O/ A Deportista é responsable de respectar as normativas vixentes de prevención e contención da 
propagación da COVID 19 e o protocolo específico da Federación Galega de Tríatlon certificado pola 
Secretaría Xeral para o Deporte vixente. 

 

O/a Deportista e os técnicos deben entregar para acceder ao evento a súa declaración responsable de 
cumprimento do mesmo. 

 

Segundo recolle o protocolo COVID-19 de aplicación á proba, é de obrigado cumprimento para todas as 
persoas involucradas no evento, o seguinte:  

 

•  Manter a distancia interpersoal de 1.5 m antes e despois da práctica deportiva e evitar o contacto físico. 

•  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.  

• Manter a frecuente hixiene de mans  e materiais que non se compartirán 

 

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. 

  

NORMATIVA  PREVENTIVA DE APLICACIÓN 

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/11/Modificacion-PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_FEGATRI_SXD-05112021.pdf
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/11/Modificacion-PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_FEGATRI_SXD-05112021.pdf
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/11/Modificacion-PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_FEGATRI_SXD-05112021.pdf
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/11/Modificacion-PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_FEGATRI_SXD-05112021.pdf
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/11/Modificacion-PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_FEGATRI_SXD-05112021.pdf
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/04/20200814_PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_definitiva_FEGATRI_SXD-act.-28122020.pdf


LOCALIZACIÓN 

 

 

1.Secretaría 
2.Sáídas 
3.Meta 
4.Transición 
5.Control material 
6.Entrega de Premios 
P.Aparcadoiros 
 

 Estadio Multiusos Vero Boquete San Lázaro 
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 9:00             Apertura secretaría da Competición 

 11:40             Control  Material  

 12:00           Saída Proba NON competitiva (contra o reloxo) 

 

 HORARIOS  

 
As/os deportistas  deberán estar  na cámara de chamadas, diante 

da súa bicicleta, 10 minutos antes da súa hora de saída 

 



 
 
 

 Só poden acceder a zona de competición as persoas acreditadas: 
 Deportistas inscritos/as 

 Persoal técnico acreditado 
 Organización 
 Oficiais 

 Persoal acreditado 
 

Para poder acceder haberá que  identificarse con documento oficial 
ao persoal de seguridade de control e entregar o formulario de 
responsabilidade individual que deberá levarse cuberto 

 

ACCESO A ZONA DE COMPETICIÓN 



 
-  Recollida de dorsais: 
 
 Por medio do delegado ou adestrador de cada club. 
 
 Presentando a declaración responsable de cada deportista e a propia para poder 

acceder.  
 

 

ACREDITACIÓN E RETIRADA DE MATERIAL 
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Control de Material:  
Dende as 11:40h. a 10 minutos antes da saída 
Os/as deportistas accederán con todo o material colocado (dorsais, casco, bicicleta…)  
 
 

O/a deportista debe acudir  ao control con todos os dorsais colocados e o casco posto e abrochado. 
 

Cámara de chamadas  
Os/as deportistas deberán estar na cámara de chamadas 10’ antes da súa saída.  

CONTROL DE MATERIAL 
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Dez minutos antes do comezo da saída, os e as deportistas  colocaranse  no seu posto na transición, 

diante da súa bicicleta mantendo sempre a distancia de seguridade e a máscara colocada.  Un/unha 

oficial irá indicándolles cando deben avanzar  ao corredor  previo á liña de  pre-saída, onde  serán 

colocados de 10 en 10, respectando as distancias e manterán a máscara. 

 

Unha vez na liña de pre-saída 

-un oficial  indicará aos/ás  deportistas que poden retirar a máscara, pasará unha bolsa de lixo para 

recoller  as que os/as deportistas desexen desbotar, podendo levala consigo se así o desexan.  

 

 Non haberá clasificacións polo que os nenos  e nenas só levarán os dorsais a efectos 

identificativos e de control. 

 Todos e todas os/as deportistas recibirán un agasallo ao cruzar a liña de meta.  

 Unha vez pasen a liña  de meta dirixiranse á transición para a recollida do seu material. 

PROCEDEMENTOS SAÍDA/META 
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PERCORRIDOS PROBA DE PROMOCIÓN NON COMPETITIVA 

1ª carreira- 1 volta -250 m. 

Ciclismo 1 voltas -1.000 m. 

2ª carreira- 1 volta -125 m. 

Tr
an
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n

 

Saída 
  Meta 



1.- Unha vez rematada a carreira a pé,  irás polo seu pasillo ata o número de dorsal onde tes 

colocada a bicicleta. 

2.- Colocar e abrochar o casco 

3.- sacar a bici do soporte e levala na man ata a liña de montaxe onde un oficial che indicará que 

podes montar na bici despois de pasala.  

 

REGULAMENTACIÓN BÁSICA TRANSICIÓN 1/BICI 



TRANSICIÓN   1 

MONTAXE 



1.- Ao chegar á liña de desmontaxe, antes de entrar á transición, un oficial indicarache que te 

baixes da bici antes desta liña.  

2.- Coa bici na man  irás polo seu pasillo ata o teu  número de dorsal  e colocarás a bicicleta no 

soporte 

3.- Unha vez colocada a bicicleta xa podes sacar o casco e deixalo con coidado no teu espazo . 

4.- Segue sempre de frente ata o final da transición, nunca voltes cara atrás xa que  podes 

tropezar  con outros deportistas  que estarán chegando.  Un oficial sinalarache por onde ir ao 

inicio da última  carreira a pé   para completala e chegar á meta. 

REGULAMENTACIÓN BÁSICA TRANSICIÓN 2 



TRANSICIÓN   2 

DESMONTAXE 

META 



      

 

       

 

PREVISIÓN 

METEOROLÓXICA 






