
PROBA DE PROMOCIÓN SUPER SPRINT JUNIOR
PUNTUABLE PARA CIRCUÍTO MOZO

OUTORGA OS TÍTULOS DE CAMPIONATO GALEGO JUNIOR
SUPERSPRINT

 Organiza

AD Náutico de Narón.
Concello de Narón.
Federación Galega de Tríatlon e P.M.
Federación Española de Triatlón

 Datos deportivos da proba

A  proba  rexerase  polas  normativas  e  reglamentos  vixentes  da
Federación  Galega  de  Tríatlon  e  PM.  E  a  Federación  Española  de
Triatlón.  

 Data de celebración 

Sábado, 30 de xullo de 2022.

 Lugar de celebración: 

Paseo Marítimo de Xuvia – NARÓN 

Localización: 43° 30ˈ 54.44” N – 8° 09ˈ 23.14” 0

 Programa

15:30 Apertura de Secretaria e entrega de dorsais
16:30 a 17:15Control de material 
17:30 Saída  

Entrega de premios. 

 Distancias

300m natación-6 Kms bicicleta (1volta) -1,7 Km carreira (1 volta).

 Categorías participantes

Júnior con licenza de tríatlon en vigor



 Inscricións
Gratuita.
Ata o Martes 26 de xullo ás 23:59 h

A inscrición realizarase on-line a través da web da Federación Galega de
Tríatlon www.fegatri.org no apartado competición/inscricións  

A organización proporcionará un chip a cada participante que deberán
devolver na liña de meta, unha vez  remata a proba, a non devolución do
mesmo, será responsabilidade do deportista.  

Procedemento de inscrición: 
CLUBS:.-  Accederán  a  través  do  apartado  competición/inscricións
pincando accedendo á  proba de  referencia.  Unha vez  que se  accede
picará na ligazón da  INSCRICIÓN  e introducirá o código de club ( o
código será o mesmo que o do programa de licencias)
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.- deberán introducir o número de licenza e a
data de nacemento

Baixas e política de Devolución
-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
darán  baixas  e   serán  penalizadas  de  acordo  aos  regulamentos
vixentes que rexen a proba.

Publicación de listaxe de persoas inscritas: 
Publicación lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista
provisional de inscrición (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 no listado, ...).  É
moi  importante  revisar  este  listado  para  ter  opción a  reclamar  se  hai
algún erro  no  mesmo.  Publicación lista  definitiva:  o  venres  anterior  á
proba  publicarase  a  lista  definitiva  (esta  é  firme  e  xa  non  admite
cambios).

 Premios y Clasificaciones 

"Art.8.6  Reglamento  de  Competición  FEGATRI.-  Aquel  deportista  o  club  que  no  este
presente en la llamada a pódium será sancionado con 25 y 50 euros respectivamente y no
podrá participar en las siguientes pruebas hasta su abono "

Trofeo/medalla  para as tres primeiras persoas deportistas clasificadas
de cada xénero e do campeonato galego individual.
Trofeo para os tres primeiros clubs do circuito mozo

 Información
Web: http://www.nauticonaron.com/trishark/  
Email: nauticonaron@gmail.com     ó amandoguerrero@gmail.com     

Teléfono: 622294202 · Amando Guerrero
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 Institucións/Patrocinadores


